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МЕМЛЕКЕТТІК  МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

КТ1101 Қазақстан тарихы 

3 кредит/ 5ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты деректер мен тарихи айғақтарды 

оқыту арқылы жаңа теориялық және әдіснамалық көзқарастар тұрғысынан та-

ныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан мемлекетінің қалыптасу 

кезеңдері. Әртүрлі өткен тарихи кезеңдерімен қалыптасқан Қазақстан 

мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік басымдылықтарын, ерекшеліктері 

мен маңызын шынайы және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі Қазақстанның тарихи 

тұлғаларын оқыту барысында аналитикалық және аксиологиялық талдау жасау 

дағдысын меңгеру; 

КВК(О)Т 

1102 

Кәсіби бағдарлы қазақ 

(орыс) тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, ғылыми және 

кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) тұжырымдамалық 

негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен даму  

үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы 

іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық 

бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық сипаттамаларды 

құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай  

білу. 

- 

KBShT1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби 

терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын 

дамыта отрып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы 

кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу 

барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас 

жүргізу дағдыларын дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге 

арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының 

болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру. 

 

GTF2104 Ғылыми таным философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия 

ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі 

мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар 

пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-

техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде 

ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық 

мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. 

Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, 

танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін  білу. 

Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби 

қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және 

әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін 

меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық 

қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық 

қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі  төзімділік қағидалары мен мәдениаралық 

диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерде сыни ойлау мәдениеті 

мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, 

әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен 

өзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін 

білу; 

- қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі 

маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени 

жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын 

және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау 

инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен 

үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 



қалыптастыру. 

ӘЛЕУМЕТТІК – КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

TKP 2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық білімдердің 

орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық мәселелерін 

танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық 

ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік 

психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі 

теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар жүйесін танымдық үдерістер 

мен реттеуші жағдайлар бірлігінде білу;  

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының теориялық-әдіснамалық  

негіздерін білу; 

- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен 

категорияларын білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған психологиялық білімдерді нақты 

қолдана алу; 

-  тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке тұлғалық қабілеттерін анықтау мен 

психологиялық мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке өзіндік ерекшеліктерін 

зерттей алу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық өзараәрекеттесуде өзге 

адамдармен қарым-қатынас жасау жүйесін сауатты түрде орната білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру, 

оны өткізу, алынған мәліметтерді өңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде көрсете білу; 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны жетілдіруге септігін тигізетін 

практикалық ұсыныстарды жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-қатынас мақсатында 

тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKA2202 

Теориялық және қолданбалы 

әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттері: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, діни, 

экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, олардың 

арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам 

дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық 

зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай жасай 

алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық тұғырларды 

тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, төзімділік 

пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас 

жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ZhAOE 2203 Жеке және әлеуметтік өрлеу 

этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала-

рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика 

нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. 

Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі 

үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін 

қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысымен таныстыру, 

тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық 

бағдарлардың мазмұнын ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік 

жағынан  өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді 

іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; 

- өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және 

мораль нормалары тұрғысынан бағалау. 

 

 

 

MD 2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі ерекшеліктерімен таны-

стыру, Қазақстан халықтарының мәдени және діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін құбылыстарын 

зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану әдістерін, «диалог» ұғымын 20-21 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени төзімділікті білу; 

- өткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның базалық 

құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, ғылым, дін және 



ғасырдың гуманитарлық ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, 

сонымен қатар теориялық тілдің өзіндік ерекшелігін оның  негізгі 

экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі мен көкжиегінің 

сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның метафизикалық және діни 

тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

өнердің мүмкіншілік өзараәрекеттесу перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және диахрондық 

байланысын анықтай алу, олардың себептері мен салдарын көрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып төзімділік мінез-

құлық, әлеуметтік және кәсіби өзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, діни, 

экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, олардың 

арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер сипаттамасы. Қоғам 

дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық ұғымдар, социологиялық 

зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай жасай 

алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық тұғырларды 

тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, төзімділік 

пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас 

жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ATK 2206 Адам тіршілігінің қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау үшін қажетті 

практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді меңгеру, тіршілік ету 

ортасының жағымсыз әсерін сәйкестендіру және адамның,  өмір сүру 

ортасының жағымсыз әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге 

асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық қауіптер, олардың 

қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және табиғи ортаға, зиянды және қауіпті 

факторлардың әсер ету сипаты, олардан қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар 

мен үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи және техносфералық 

қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- төтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде өзінің өкілеттілігі щеңберінде 

шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді теңестіре білу және оны 

жүзеге асыруда  қауіптілігін бағалай алу; 

- төтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен технологияларын меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды  кең 

профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі теориялық және 

практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен 

табиғатты тиімді пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

өзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның 

тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, саяси және 

әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен рөлі; қазіргі заманның 

жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу кезеңдері мен 

салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы  мен 

қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер 

алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны реттеудің 

мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды катастрофиялық 

тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың және адамдардың өмір 

сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы өзгертуге бағытталған адамзаттың 

тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзараәрекеттесу заңдылықтары 

туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте қолдана 

білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен қоғамның 

түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын меңгеру. 

 

KK 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізігі 

ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізгі ережелері. 

Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және әлеуметтік мемлекет құрудың 

теориялық негіздері. Қазақстанның 2010-2020 жж. арналған Тұжырымдамалық 

құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық заңнамалардың 

құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде қазақстандық құқықтық жүйе 

ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен бостандықты 

қорғау және өміршеңдік жағдайында еркін қолдана білу.  

 



EN 2209 Экономика негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, ұғымдар мен 

заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар. Негізгі 

микро- және макроэкономикалық көрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  

Нарықтық бағалау-білім беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық 

даму беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың қазіргі 

жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының экономикалық негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың,  логика мен қоғам 

өміріндегі құбылыстар мен үдерістердің өзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана білу. 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 

BioF2303 Биофизика  

Кредит саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиттер: физика, 

физиология человека и 

животных 

(2+0+1) 

 «Биофизики» студенттерге биофизикалық процестер мен 

құбылыстардың ерекшеліктері мен объекттері жөнінде, 

биологиялық процестерге қолданылатын негізгі биофизикалық 

көзқарастар жөнінде іргелі білім беру, биофизиканың негізгі 

заңдарымен және принциптерімен таныстыру.  

Пәнді оқытудың негізгі мәселелері: 

- Студенттерге биофизиканың негізгі тарауларынан іргелі 

биофизикалық білім беру; 

-  Биофизиканың іргелі заңдылықтары мен қолданбалы зерттеу 

жұмыстарын түсінуді қамтамасыз ету;  

- Биофизиканың маңызды жетістіктерімен және оның даму 

болашағымен таныстыру; 

-   Биофизика жетістіктерін биологияда қолдануға мүмкіндік беретін 

теориялық-қолданбалы ойлау негізін студенттерде қалыптастыру. 

 

БІЛУГЕ: клеткалар мен тұтас ағза биофизикасының негізгі қағидаларын; биологиялық 

процестер мен құбылыстар негізінде жатқан негізгі физикалық заңдарды; 

термодинамиканың бірінші және екінші бастамаларын; Гесс заңын, Пригожин және 

Э.Бауэр принциптерін; биоэлектрлік және фотобиологиялық процестердің 

механизмдерін; радиобиология негіздерін және сәулелік зақымдарды; биологиялық 

ырғақтарды генерациялау механизмдерін; биожүйелердің электрөткізгіштік 

принциптерін; зерттеулердің негізгі биофизикалық әдістерін. 

Істей алуға: алған теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын өздерінің зерттеу 

практикасында пайдалану. 

 

Bioch 2417 Биохимия 

Кредита саны 3/5 ECTS.   

Пререквизит:жоқ 

(2+0+1) 

Курс мақсаты – маңызды биологиялық қосылыстардың құрылымы 

мен қасиеттерін зерттеу,оларға : белоктар, нуклеин қышқылдары, 

көмірсулар, липидтер жатады; олардың организмде химиялық 

айналулары мен осы айналулардың тіршілік ету негіздерін түсіну 

үшін маңызын зерттеу. 

Курс тапсырмалары -  студенттерде білімнің және биохимия 

саласындағы ептіліктің  белгілі деңгейін қалыптастыру; 

- биологиялық заттардың негізгі класстары бойынша білім алу ( 

олардың құрылысы, қасиеттері мен олардың әсер ету механизмі);  

- организмдегі негізгі метаболитикалық жолдар туралы білім алу;  

- студенттердің зертханалық зерттеулердің заманауи әдістерін 

игеруі;   

Сабақтың міндеттерімен танысқаннан кейін студент білу керек: 

- биологиялық қосылыстардың негізгі класстарының құрылымы мен атқаратын қызметі,  

олардың организмде химиялық айналулары мен осы айналулардың адам организміне 

маңызы жайлы түсінігі болуы керек; 

Студент істей алуы керек: 

-  алынған білімді логикалық өзара байланысқан түсініктер жүйесі ретінде қабылдауы, 

практикалық тапсырмаларды орындау кезінде үйренген өзінің ғылыми негізделген 

қорытындыларына, бақылауы  мен тәжірибесіне сүйене отырып, рационалды және 

өздігінен әрекет етуге дайын болуы керек. 

Студент игеруі қажет: 

Биохимиялық зерттеулердің негізгі әдістерін игеруі керек. 

 

Bot1402 Ботаника 1 

Кредита саны 3/5 ECTS.  

Пререквизит: жоқ 

(2+0+1) 

Курс құрылымдық ботониканың актуальды мәселелерін 

қарастырады. Курстың негізгі мақсаты: Өсімдік клеткасының 

құрылымын, морфологиясын және анатомиясын зерттеу. Студенттер 

өсімдік клеткасының құрылысын, органографиясын және өсімдіктің 

құрылымдық ерекшеліктерін, олардың тіршілік формасын және 

экоморфын зерттейді 

 

Маңызы: Өсімдіктердің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін білу; 

-Өсімдіктердің классификация және систематикасында ботаника бойынша алынған 

білімдерді қолдана білу. 

 

Bot 1402 Ботаника 2 

Кредит саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиты: жоқ 

(2+0+1) 

Бұл курс өсімдіктердің классификациясын, систематизациясын, 

өсімдік номенклатурасын қарастырады. 

Студенттер биологияның төменгі және жоғарғы сатыдағы 

өсімдіктерді зерттейді; 

Бастапқы таксономиялық топтардың су өсімдіктері, 

саңырауқұлақтар, лишайниктары, тамырлы 

Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылымдық ерекшеліктерін 

қарастырады; 

Систематикалық өсімдіктер мен теоретикалық шешім бойынша, практикалық сұрақтар 

және ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану. 

 



өсімдіктер(архегониальды, гүлді өсімдіктер); 

Олардың классификациясы мен системациясының негізгі 

принциптерін қарастырады; 

 

Zoo2403 Зоология 1 

Кредита саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиты: жоқ 

(2+0+1) 

Модуль омыртқасыз жануарлар алуантүрлілігін, олардың 

эволюциясы мен тіршілік етуінің негізгі заңдарын, қорын тиімді 

пайдаланудың биологиялық және экологиялық принциптерін 

қарастырады.   

Омыртқасыз  жануарлардың көптүрлілігі мен олардың қалыптасуының негізгі 

заңдылықтарын, негізгі өкілдерінің морфологиясын, анатомиясын, эволюция мсен 

систематикасын және шаруашылықтағы маңызын білу; 

зоологиялық зерттеулердің әдістерін пайдалануда, ғылыми сұрақтар қоюда біліктілік 

көрсету; 

далалық және лабораториялық жағдайларда ғылыми материалдар жинау және өңдеу 

әдістерін меңгеру. 

Zool 2404 Зоология 2   

3 кредита/5 ECTS.  

Пререквизит:жоқ 

(2+0+1) 

Модуль омыртқалы жануарлар алуантүрлілігін, олардың 

эволюциясы мен тіршілік етуінің негізгі заңдарын, қорын тиімді 

пайдаланудың биологиялық және экологиялық принциптерін 

қарастырады.   

Омыртқалы  жануарлардың көптүрлілігі мен олардың қалыптасуының негізгі 

заңдылықтарын, негізгі өкілдерінің морфологиясын, анатомиясын, эволюция мсен 

систематикасын және шаруашылықтағы маңызын білу; 

зоологиялық зерттеулердің әдістерін пайдалануда, ғылыми сұрақтар қоюда біліктілік 

көрсету; 

далалық және лабораториялық жағдайларда ғылыми материалдар жинау және өңдеу 

әдістерін меңгеру. 

Eko1405 Экология  

3 кредита./5 ECTS   

Пререквизит: жоқ 

1+2+0 

 

Курстың мақсаты – қоғам мен табиғатитың орнықты 

дамуының негізгі заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру, 

әртүрлі деңгейдегі тірі организмдердің, экожүйенің,  тіршілік 

етуінің, биосфераның және оның тұрақтылығының негізгі 

заңдылықтарын зерттеу; биосфера компоненттері және адамның, 

әсіресе қарқынды табиғат пайдалану жағдайында шаруашылық 

жұмыстарының экологиялық салдары арақатынастарының негізгі 

заңдылықтары туралы білім қалыптастыру; экология, қоршаған 

ортаны қорғау және тұрақты дамудың күрделі және өткір 

мәселелерін талқылаудың кешенді, шыншыл және творчестволық 

машықтарын құрастыру; 

 

- тірі организмдердің тіршілік ортасымен қарым-қатынастарын анықтайтын негізгі 

заңдылықтарын; экологиялық жүйелер мен биосфераның тіршілігін; табиғатты үнемді 

пайдалану мен табиғатты қорғаудың негізгі принциптерін білу; 

- табиғи және антропогенді экологиялық процестер мен оларды шешудің мүмкін 

жолдарын реттеуді және талдауды меңгеру; 

- экологиялық процестерді талдауға, алынған нәтижелерді экологиялық мәселелерді 

шешуге; биосфера дамуының заңдылықтары және оның тұрақтылығын сақтау бойынша 

білімге машықтандыру. 

 

KB1406 Қазақстан биоресурстары  

3 кредита./5 ECTS   

Пререквизит:жоқ 

2+0+1 

Курста өсімдіктер мен жануарлар дүніесінің биологиялық 

алуантүрлілігі, шикізат алудың және оларды тиімді пайдаланудың 

жолдары мен Қазахстан биоресурстарын қорғау мәселері 

қарастырылады. 

-биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің систематикалық жағдайынан қабардар 

болулары тиіс; 

- ресурстардың негізгі түрлерін есептеудің әртүрлі тәсілдерін қолдана білу  

  БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛДЕР  

Mat1407 Математика 

3 кредита/5 ECTS.  

Пререквизит: жоқ 

1+2+0 

Пәннің мақсаты: «Математика» пәніндегі игерілген математикалық 

әдістерді биотехнологиялық есептерді модельдеуде іскірлікпен 

қолдану. Пәннің міндеттері: пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, 

теорияларын:  сызықты алгебра және аналитикалық геометрия 

элементтері, матанализге кіріспе, бірайнымалы функцияның 

дифференциалдық есептеуі, функцияны оның туындысы арқылы 

зертеу, анықталмаған, анықталған, меншіксіз интеграл, 

дифференциалдық теңдеулер т.с.с., сонымен қатар оларды қолданып 

нақты есептердің шешу әдістерін меңгеру 

 

Студент дифференциалдық және интегралдық есептеулерді толық игеріп, оны 

биотехнологияның  математикалық есептерінде қолдана білу тиіс; 

- математикалық модельдерді құру дағдысына ие болуы тиіс; 

- қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдауға 

құзыретті болуы тиіс; 

 

Fiz1409 Физика 

3 кредита./5 ECTS   

Модульде биотехнологиялық есептерін шешу үшін заманауи 

физиканың төмендегідей тақырыптар:  механика, молекулялық 

Студент метрикалық жүйені және оны қолдану ережелерін білуі тиіс, кинематика 

заңдарын, физикалық механика негіздерін, инерция, электродинамика, кванттық 



Пререквизит: жоқ 

2+0+1 

физика, термодинамика, электростатика, электромагнетизм, оптика, 

атомды және ядролық физика қарастырылады. Модульде физиканың 

теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады. 

 

механика,  гравитациялық, және  электростатикалық теорияларының негізін, 

молекулярлы-кинетикалық, классикалық электронды теорияларының негізін білуі тиіс; 

-физикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдауға құзыретті болуы тиіс; 

- жүргізілген физикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар жасай алуы тиіс; 

 

MV2410 Микробиология және  

вирусология  

3 кредит/5 ECTS    

Пререквизит: жоқ 

2+0+1 

 

Модульдің мақсаты студенттерді төтенше жағдайлар кезінде өздерін 

сауатты ұстау мен алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін 

үйрету, табиғат пен қоршаған ортаның тұрақты дамуының негізгі 

заңдылықтары туралы толыққанды түсінік қалыптастыру.  

-  қауіпті, зиян келтіруші , зақымдаушы техногенді және табиғи  сипатты факторлардың 

адам организміне қосалқы  әсерлерін білу; 

-  зиян және қауіпті факторларды анықтай алу және өнеркәсіптік істің қауіпсіздігі мен 

экологиялылығын арттыру бойынша іс шараларды құрастыра алу; 

- табиғатты рационалды  пайдалану мен қорғаудың негізгі принциптерін білу;  

- адамзаттың тұрақты дамуының заманауи концепциялары мен стратегияларын түсіне 

білу;   

Top2411 Топырақтану 

3 кредиn /5 ECTS 

Пререквизиты: Физика, 

Химия, Экология. 

2+0+1 

Модульдың мақсаты - Жердің тірі қабаты - топырақ туралы, оны 

табиғи дене ретінде қарап, оның қасиеттері, түзілуі, эволюциясы 

туралы білім негіздерін қалау. Топырақ түзілу процесін, оның жер 

бетінде дамуын, топырақ түзілуіне экологиялық факторлардың 

әсерлерін, топырақ қорларын тиімді пайдалану жолдарын оқып білу. 

- құрылық экожүйелері мен агроценоздардағы топырақ жамылғысының орны мен рөлін 

білу; 

- топырақ кескінін сипаттай білу және диагностикалық белгілері бойынша түрлерін 

анықтау; 

- топырақ карталарымен жұмыс істеуге дағдылану және картаға түсіру; 

- физикалық, химиялық, физика-химиялық қасиеттерінің көрсеткіштері бойынша 

құнарлығының деңгейін анықтау және бағалай білу; 

- гумус және қоректік элементтер қорын есептеу; шаруашылықта топырақты тиімді 

пайдалану және қорғау іс-шараларын жобалау.  

KB2412 Клеткалар биологиясы 

 3 кредит. /5 ECTS 

Пререквизит: жоқ 

2+0+1 

Курстың мақсаты: “Биология” мамандығында оқитын 

студенттерге арналған “Клетка биологиясы” курсы іргелі 

морфологиялық пәндердің біріне жатады. Студенттер осы курсты 

оқу барысында клетканың құрылысы мен қызметінің негізгі 

заңдылықтарымен, клетка теориясының негізгі қағидаларымен, 

қалыпты жағдайда және патологияда клеткалардың құрылысы және 

қызметерімен, клетканың эволюциясы, клетканың ортамен қарым-

қатынасы, энергетикасы, клетканың қорғану механизмдері, 

клеткааралық байланыстары, клетканың репродукциясы және 

цитодифференцировка және клеткалар патологиясының, әртүрлі 

зақымдану кезіндегі олардың репаративті және физиологиялық 

регенерациясының, қалыпты дамудан ауытқушылықтың, өсудің, 

дифференцияланудың элементтеріне назар аударылады.  

Міндеттері: Осы курсты оқу барысында студенттер теориялық 

біліммен қатар микроскоппен жұмыс істеуге дағдылануы керек. 

Жарық микроскопының көмегімен цитологиялық препараттарды 

қарау арқылы клетка бөлінуінің морфологиялық белгілерін, 

сонымен қатар тірі және бекітілген клеткалардың негізгі 

элементтерін микроскоп арқылы, микросуреттерден, 

электроннограммалардан суреттей алуы керек. 

 

Студент білуі тиіс:  

- қалыпты және патология кезіндегі клетканың құрылысы мен қызметіне, клетка 

органоидтарына, клетка теориясының негізгі қағидаларына методикалық талдау 

жасауды; 

- клетканың құрылымы мен қызметінің арасындағы корреляция туралы; 

- клетка бөлінуінің әртүрлі типтерінің механизмдері туралы; 

- қалыпты және патология кезіндегі цитодифференциацияның молекулалық-

генетикалық негізі туралы; 

 

Студент істей алуы тиіс:  

- жарық микроскопының көмегімен цитологиялық препараттарды қарау 

арқылы клетка бөлінуінің морфологиялық белгілерін, сонымен қатар тірі 

және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін микроскоп арқылы, 

микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы керек. 

 

Студент игеру тиіс: 

- микроскопты күйіне келтіру және оны қолдану; 

– цитологиялық және гистологиялық препараттарды зерттеу; 

– гистологиялық препараттарды зерттей ұлпаларды бір-бірінен ажырату, және ұлпалрдың 

негізгі типтеріне сипаттама беру; 

- электроннограммаларды және микросуреттерді оқу, құрылыстардағы артефакты 

(бұрысын) ажырату. 

 



Gis2413 Гистология  

3 кредит./5 ECTS   

Пререквизит: жоқ 

2+0+1 

Пәннің мақсаты студенттерді адам және жануарлар ұлпалары 

жүйесінің негізгі құрылыстары, қызметі, эволюциясы, 

эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және  физиологиялық қайта 

қалыптасуы туралы түсініктермен таныстыру. 

Міндеттері: жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің 

классификациясын және құрылысы мен қызметтерін және 

онтогенезін туралы түсніктерді меңгеру керек.  

 

Студент білуі тиіс:  

- жануарлардың ұлпалар жүйесінің негізгі типтерінің құрылысы туралы; 

- қалыпты және патология кезіндегі ұлпалар қызметінің ерекшеліктері; 

- эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және олардың физиологиялық 

регенерациясы; 

- ұлпалардың морфофункционалдық классификациясы; 

- әртүрлі ұлпалардың дамуы, олардың регенерациясы және басқа ұлпалармен 

қарым-қатынасы; 

Студент істей алуы тиіс: студенттер теориялық біліммен қатар жарық микроскопының 

көмегімен цитологиялық және гистологиялық препараттарды қарау арқылы негізгі 

ұлпалардың түрлерін, ұлпалардың регенерациясын анықтай білуі;  Сонымен қатар тірі 

және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін микроскоп арқылы, 

микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы тиіс. 

 

Студент игеру тиіс: 

- салыстырмалы және эксперименттік гистологияның негізі туралы дұрыс талдау 

жасауды игеруі керек. 

 

 

AA2414 Адам анатомиясы  

3 кредит./5 ECTS   

Пререквизит: биология 

клеток, гистология 

2+0+1 

Модульдің мақсаты болашақ маманға адам организмінің мүшелер 

жүйесі мен мүшелерінің анатомиялық құрылысы және қызметі 

туралы білім қалыптастыру және қысылшаң күйдің адамның 

әрекеттестігінің әлеуметтік және табиғи заңдылықтары мен 

қоршаған ортамен ара қатынасы  қарастырылады,   

қысылшаң күйдің, дамудың бағытының физиологиясының 

методологиялық және концептуалды негіздері. Курстың орталық 

бөлігінде организмнің функциялық оптимумның және бейімделудің 

тетігінің (ауруға шалдығудың экологиялық қалыбы) бұзылуының 

нәтижесі болып табылаын талқылайды. 

 

білуі тиіс: 

- адам организмінің мүшелер жүйесі мен мүшелерінің құрылысын, қызметін, әртүрлі 

экологиялық жағдайларға байланысты организмде жүретін реттелу негіздерін, 

процестерін;   

- эколого-физиологиялық тетіктері және адамның бойының түрлі қысылшаң күйінің 

алдын алуының ұстанымдары; 

-адамның психофизиологиялық күйінің реттелу өзгерістері жайлы (гипоксия, гипобария, 

аурсыну, гипертермия, иониздаушы сәулелену және т.б.) ортаның қатал шарттарында 

және олардың әсерлеріне резістенттілігінің физиологиялық механизмдерін; 

-стресс-реакциялардың өзгешеліктерінің басты физикалық, мінез-құлықтық, эмоциялы 

деңгейлерін; 

-методологиялық тіл табуларын,  физиологиялық мәселесінің қисынына функциялық 

күймен, тәртіппен және адамның психикалық күйімен ара қысылшаң және қысылшаң 

жағдайларда организм функцияларының қалыптасу механизмдерін. 

меңгеру керек:  

- әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып аналидеу, физиологиялық 

зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, организмнің  экстремалды және 

қолайсыз жағдайларда функционалды жағдайын бағалау әдістерін игеруи. 

игеру керек: 

- адамның функционалдық күйінің сарапшылығын бағалау әдістерін. 

OF2415 Өсімдіктер физиология 

негіздері 3 кредита./5 ECTS   

Пререквизиттер: жоқ  

2+0+1 

«Өсімдіктер физиология негіздері» пәні өсімдік ағзасының 

үдерістерін, олардың бір бірімен және сыртқы ортамен 

байланыстылығын көрсетеді.  Өсімдіктер физиологиясы негіздері 

пәннің  бөлемдері:  өсімдік клеткасының жеке компоненттерінің 

құрылысы мен қызметі, фотосинтездің жарық және қараңғы 

сатысының механизмдері мен маңызы, тынысалу субстратының 

тотығу жолдары, судың өсімдікке енуі мен тасымалдануының 

механизмі, өсімдіктердегі минералды заттарды және олардың 

метаболизмі, өсімдіктердің өсуі мен дамуының заңдылықтары, 

пәндік құзырет: тірі ағзалардың тіршілік ету және дамуының негіздерін білу; 

биологиялық жүйелерді және процестерді өнеркәсіптік өндірісте пайдаланудың 

негіздерін білу;физиологиялық, биохимиялық процестердің арасындағы өзара 

байланыстылығын түсіну және анықтай алуға қабілетті болу; физиологиялық 

процестердің генетикалық тұрғыдан шартталған екенін, биофизикалық, фотохимиялық 

заңдардың физиологиялық процестерге әсерін түсіну, осы қабілеттерін практикада 

қолдану. Меңгеру қажет: өсімдіктер, ағзалардың функционалды күйін бағалау 

әдістерін. 



өсімдіктердің төзімділігінің физиологиялық негіздері. 

 

AzhZhF2416 “Адам және жануарлар 

физиологиясы ”  

3 кредита./5 ECTS   

Пререквизиттер: адам  

анатомиясы, гистология, 

цитология, биохимия 

2+0+1 

Курсқа қысқаша шолу:    “Адам және жануарлар физиологиясы ” 

университетік курсы студенттерді адам организмінің өміртіршілік 

заңдылықтарымен жасқа қарай ерекшеліктерімен таныстырып  

олардың физиологиялық реттелуін көрсетіп түсіндіру. 

Мақсаты – студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, адам және 

жануарлар организмінің өміртіршілік процестері тұралы қоршаған 

ортамен арақатынасы тұралы ұғымдарды беру. 

Міндеттері:  

- студенттерге мүшелердің, жүйелердің, ағзаның қызметінің 

заңдылықтары және механизмдері тұралы қазіргі көзқарастарды 

беру; 

- маманның кәсіби шығармашылығының негізі  болып табылатын 

фунционалды ойлауын қалыптастыру; 

- әдістемелік дайындығын және физиологиялық тәжірибені өткізу 

практикалық дағдыларын қалыптастыру;  

- организмнің бейімделу және резервтік мүмкіншіліктерін бағалау 

үшін қажетті негізгі білім алу. 

 

Пәнді игеру барысында білу керек: 

- физиологияның теориялық және методологиялық негіздерін; 

- организмнің вегетативтік қызметінің механизмдерімен заңдылықтарын; 

- организмнің біртұтастығын дәлелдейтін және оның қоршаған ортасымен арақатынасын 

қамтитын механизмдерін; 

- физиологияның жетістіктерімен келешектегі дамуын және практикалық қолдануын. 

Қолынан келуі тиіс: 

- Әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып анализдеу, физиологиялық 

зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, организмнің  экстремалды және 

қолайсыз жағдайларда функционалды жағдайын бағалау әдістерін игеру. 

- Алынған білімдерін және практикалық дағдыларын ғылыми зерттеу жұмысында 

қолдана білу. 

- Меңгеру тиіс: игерген білімдерін  организмнің функцияларын басқару әдістерін 

практикалық жұмысында қолдана білу. 

 

Gen3418 Генетика 

3 кредита/5 ECTS    

Пререквизиттер: Ботаника, 

Биохимия, Цитология. 

2+0+1 

 

Курстың мақсаты – Жердегі тірінің екі басты қасиеттері, яғни 

тұқымқуалаушылық және өзгергіштік туралы білім беру. Курста 

тұқымқуалаушылықтың молекулалық негіздері;  аллельді және 

аллельді емес гендердің өзара әрекеттесу механизмдері; 

генетикалық талдау; жыныстың генетикасы және жыныспен тіркесіп 

тұқымқуалау;  кроссинговердің генетикалық және цитологиялық 

механизмдері; мутациялық өзгергіштік; адам генетикасы мен 

популяциядағы генетикалық процестер талқыланады. 

 

- классикалық генетиканың негізгі заңдылықтарын және белгілердің тұқымқуалау 

молекулалық механизімдерін білу керек;  

- өзбетінше генетикалық экспериментке бағдарлама жасап, оны қоя  білуді және 

генетикалық есептерді шығаруды; алған білімдерін ғылыми және практикалық 

жұмыстарда пайдаланып, генетикалық талдаудың қортындысын шығаруды игеру керек.  

 

Imm3419 Иммунология 

3 кредита. /5 ECTS 

Пререквизиттер: PhChZh 2416 

Адам және жануарлар 

физиолоиясы, Bioch 2417 

Биохимия, AnatCh 2414 Адам 

анатомиясы, BiolKl 2312 

Клетка биологиясы, Gist 2313 

Гистология, MicVir 2310 

Микробиология және 

вирусология 

2+0+1 

Мақсаты: ағзаның біртұтастық генетикалық кодын сақтаушы фактор 

ретіндегі иммундық жүйесінің маңыздылығын көрсету.  

Курсқа қысқаша сипаттама. 

Адам және жануарлардың филогенезде және онтогенезде болып 

жатқан иммундық жүйенің даму кезеңдерің зерттеу, ағзаға антиген 

енгенде иммундық жауапты түрлерің эволюция бойынша құрастыру 

және күрделендіру этаптарын қарастыру. Лейкоцитарлық 

субпопуляцияларды анықтау, олардың орналасу, құрастыру, жетілу 

және әскерлі дайын болу кезеңдерін қөрсету.  

 

Талаптар: 

Білу керек: иммундық жүйенің туа пайда болған ерекшелік емес және жүре пайда болған 

ерекшелік иммунитеттердің барлық түрлерімен механизмдерін, иммундық жасушалардың 

қызметтерін және лимфомиелоидты мүшелердің қалыптастыру, өсу және инволюция 

кезендерін білу керек. 

Жасай білу керек: Алған білімді ғылыми-зерттеу жұмысында, сабақ беру қызметінде,  

ағзасының бейімделу мүмкіндігін есепке алып олардың есею этапындағы мүмкіндіктерін 

есептеуге, т.б. жасай білу керек. 

Ие болу керек: Иммунологиялық диагностикаға арналған жабдықтарымен жұмыс 

дағдыларымен ие болу. 

 

BOA3420 Биологияны оқытудың 

әдістемесі. 

Кредит саны 3/5 ECTS 

Пререквизиттер: базалық  пән 

 ғылыми жаратылыстану 

циклі 

Постреквизиты – оқыту әдіс 

практикасы  2+0+1 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

Студенттерді үздіксіз биологиялық білім берудің қазіргі 

тенденцияларымен, әдістемелік проблемаларымен, құрылымымен, 

биологиялық білім мен пәнді оқыту әдістемесінің мазмұнымен 

таныстыру. 

Пәннің міндеттері: 

 пән бойынша негізгі ғылыми-практикалық білімдерін 

қалыптастыру, биологиялық білім беруде негізгі теориялық және 

Студенттер білу қажет: 

 – «Биология» мектеп курсының мазмұны мен тарау құрылымдарының принциптерін; 

- биоогиялық түсініктерді қалыптастыру әдістемесін; 

- тәсілдер мен әдістемелік нұсқаулардың сипаты мен жіктемесін; 

- биология бойынша оқу процесін ұйымдастыру түрлерін. 

 

Істей алуға:  

- биология бойынша оқу бағдарламасын, оқулықтарды, әдістемелік әдебиеттерді 



практикалық қағидаларын меңгеруді ұйымдастыру; 

 әдістемелік біліктілігін қалыптастыру, біріншілік 

профессорлық-педагогикалық біліктіліктерін дағдыға 

қалыптастыру; 

 студенттерді әдістемелік ғылымдардың, алдыңғы 

педагогикалық тәжірибелерін, биологияны оқытудың жаңа 

технологияларының қазіргі күйін зерттеуге үйрету; 

 биология оқытушысының педагогикалық санасы мен 

маңызды кәсіби сапаларын дамыту, кәсіби мәдениетін, 

шығармашылық ойлауды, кәсіби жұмысының жекеленген түрі мен 

зерттеу жолдарын, педагогикалық өзіндік даму мен тұрақты өзін 

дамыту барысында қажеттіліктерді ұйымдастыру. 

  

 

талдауды; 

- оқу және ғылыми-тәрбие жұмыстарын жоспарлауға, ұйымдастыруға, өткізуге; 

- сабақта әртүрлі әдістерді, оқыту және білім тексеру  тәсілдерін қолдануға; 

- зертханалық және практикалық сабақтарды әдістемелік сауатты өткізуге. 

игеруге: - оқытылатын пәннің жалпы теориялық мәселелерін игеруге. 

 

MB3421 Молекулалық биология 

Кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиты: Биохимия, 

Цитология и гистология, 

Генетика.        

2+1+0 

Модульдың мақсаты клеткадағы негізгі молекулалық-генетикалық 

үрдістер туралы білім беру. Про- және эукариот жүйелеріндегі 

генетикалық материалдың құрылымдық ұйымдасуымен физика-

химиялық негіздері қарастырылады. Қазіргі заманғы көзқарастарға 

және молекулалық механизмдердің жүзеге асуын зерттеу әдістеріне, 

сонымен қатар, ДНҚ репарациясы, рекомбинация, гендер 

экспрессиясы, репликацияның реттелу механизмдеріне ерекше назар 

аударылады. 

 

- про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық ақпараттың ұйымдасуының әртүрлі 

деңгейін және физика-химиялық қасиеттерін; молекулалық-биологиялық зерттеулердің 

негізгі жолдарын білу керек; 

- зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажетті материалдар мен құрал-жабдықтарды 

қолдануды, сонымен қатар молекулалық-генетикалық үрдістерді зерттеудің әртүрлі 

жолдарын және әдістерін қолдануын молекулалық деңгейде түсіндіруді игеру керек; 

- зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеуге; зертханалық тәжірибелерге есеп жаза 

білуге дағдысы болуы керек.   

 

ZhDB4422 Жеке даму биологиясы   

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

 

Курстың  мақсаты; Студенттерді өсімдіктердің жалпы 

заңдылықтарымен спорпфит және гомотофит ұғымдарымен 

өсімдіктердің ядролық  фазаларының алмасуымен  және даму 

циклімен, онтогенездің кезеңдерімен таныстыру болып табылады. 

Сонымен  бірге өсімдіктердің  морфогенезіне, онтогенезіне, өсуіне, 

дамуына, өсімдіктерді клеткадан, ұлпадан және жекелеген 

органдардан өсіруге ерекше мән  береді.  

 

Курстың  міндеттері; 

- Өсімдіктердің жалпы биологиялық өзіндік  дамуының, ұрықтанған жұмыртқа 

клеткасынан бастап, тұқымның  толық  пісіп жетіліуіне дейінгі аралықтағы 

заңдылықтарын білулері тиіс: 

- Өсімдіктердің  онтогенездегі жастық  және структуралық дамуы кезеңдерін 

ажырата білулері тиіс: 

- Өсімдіктерді клеткадан және ұлпадан  өсіре білулері тиіс 

- Өсімдіктерге фенологиялық бақылау жүргізе білулері тиіс: 

- Теориялық  білімдерін практикалық  мәселелерді шешуге қолдана білулері тиіс; 

 

ET4423 Эволюцияны теориясы  

Кредит саны 3/5 ECTS    

Пререквизиттер: Цитология 

және гистология, Биохимия, 

Генетика, Молекулярная 

биология. 

1+2+0 

 

Модульдың мақсаты – Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы 

материалистік дүниежүзілік көзқарасты қалыптастыру. 

Курста эволюцияның теориясы, оның міндеттері, дәлелдері және 

органикалық табиғатты зерттеу әдістері; эволюцияның қарапайым 

факторлары, механизмдері және тірінің эволюциялық 

заңдылықтары; микро-және макроэволюция, антропология 

мәлелелері қарастырылады. 

 

- эволюциялық идеялардың пайда болу тарихын және дамуын; эволюцияның 

генетикалық, онтогенетикалық және экологиялық негіздерін, микро-  және 

макроэволюциялық процестердің себептерін және механизмдерін, филоценогезді және 

эволюциялық процестердің бағытталу себептерін; эволюция теориясының дүниежүзілік 

көзққарастыру маңызын білу керек; 

- белгілі биологиялық фактлер мен құбылыстарды талдауда эволюциялық тәсілдерді 

пайдалануды істей білу керек.  

- уақыт және кеңістік бойынша тірінің әр түрлі ұйымдасу деңгейінде биологиялық 

процестердің орындалу заңдылықтарын айқындау үшін арнайы биологиялық ілімдердің 

мәліметтерін талдап қорытуға және салыстыруға дағдысы болу керек.   

 

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 

  ЖБТ 1 Ботаника және фитоинтродукция  

OE3502 Өсімдіктер экологиясы 

 кредит саны 3./5 ECTS   

Курстың мақсаты – өсімдіктердің  негізгі экологиялық типтерімен 

таныстыру. 

білуі тиіс:  

өсімдіктердің негізгі экологиялық типтерін, олардың сипаттамалық белгілерін. 



Пререквизиттер: жоқ 

(2+0+1) 

Курс бағдарламасы сондай-ақ студенттерді өсімдіктердің қоршаған 

ортамен  байланысының заңдылықтарымен таныстырады 

меңгеруі керек:  

алған білімдерін ғылыми, практикалық және өндірістік мәселелерді шешуде 

қолдану білуді, өсімдіктерді  қоршаған ортасына байланысты  

классификациялауды. 

ZhF3503  Жергілікті флора  

кредит саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиттер: жоқ 

(2+0+1) 

Шөлді, далалы зоналардың, таулы аймақтардың флоралық құрамының 

топырағының, климатының  ерекшеліктерімен және жекелеген өсімдік 

түрлерінің географиялық таралу зандылықтарымен және экологиялық 

ерекшеліктерімен таныстыру. 

- Жергілікті флораны оқыту нәтижесінде бұрынан қолданылып  жүрген 

тәсілдермен қатар, қазіргі заманның талабына сай жаңа тәсілдерді және 

техника мүмкіндіктерін пайдалана білу; - флоралық конспект түзу және оған 

талдау жасай білулері тиіс  

 

 

MOF3504   Микология фитопатология 

негіздерімен  

кредит саны 3/5 ECTS 

 Пререквизиттер: жоқ. 

2+0+1 

Курс негізінен Микология және Фитопатологияның маңызды 

мәселелерін, олардың  даму тенденцияларын және ерекшеліктерін 

қарастырады.                                                   Курстың негізгі мақсаты: 

өсімдіктердің зақымдану себебін және нәтижесін анықтау. Студенттер 

саңырауқұлақтар биологиясын, систематикасын  және экологиясын 

зерттеуде. Өсімдік ауруларының екінші реттік белгілері мен  жоғарғы 

сатыдағы өсімдіктердің зақымдалуын  қарастырады. 

 

-  фитопотогендік саңырауқұлақтардың физиологиялық және генетикалық 

ерекшелігінің білу;  

-фитопотогендік саңырауқұлақтардың систематикалық тізімді  

 

Fit3505 Фитодизайн  

кредит саны 3/5 ECTS.   

Пререквизиттер: жоқ 

1+2+0 

Курстың мақсаты. Студенттерді офистердің  интерьерлерін 

көгалдандыру және әрлеу мақсатында бөлме ішінде өсірілетін 

өсімдіктерді пайдалану, олардан  әртүрлі омпазициялар жасау 

жолдарын  үйрету болып табылады. Сонымен бірге бөлме ішін 

көгалдандыруға және әрлеуге пайдаланатын өсімдіктерді іріктегенде, 

олардың эколгиялық ерекшеліктеріне және бөлме ішінің ауамен 

тазартып, жақсартуға қабілеттілігіне ерекше мән беру міселесі 

қарастырады.  

 

Мынаны білуі  тиіс; 

- фитоаггранимия және фитодизайн ұғымдарының сипаттамаларын білулері 

тиіс;  

- бөлме өсімдіктерінің  шығу тегін және олардың сыртқы ортаның 

факторларына өоятын  талаптарын білулері тиіс;  

    Мыналарды жасай білулері тиі; 

- алған білімдерін мекемелердің әртүрлі типерінің интерьерлерінде бөлме 

өсімдіктерін өсіруге пайдалана алулары тиіс; 

- интерьерлер  үшін өсімдіктерді өоршаған  ортаның биологиялық-экологиялық 

ерекшеліктеріне қарай іріктей білулері, сәндік өсімдіктерден компазициялар 

жасай білулері және кішігірім ландшафтық формалар  жасай біліулері тиіс;  

- Алған  білімдерін және осы бағыттағы жарық  көрген ғылыми практикалық 

әдебиеттерді өздерінің теориялық білім деңгейлерін көтеруге пайдалана 

білулері тиіс.  

BRR3506 «Өсімдіктердің  биологиялық өзіндік  

дамуы»  

 кредит саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

Курстың  мақсаты; Студенттерді өсімдіктердің жалпы 

заңдылықтарымен спорпфит және гомотофит ұғымдарымен 

өсімдіктердің ядролық  фазаларының алмасуымен  және даму циклімен, 

онтогенездің кезеңдерімен таныстыру болып табылады. Сонымен  бірге 

өсімдіктердің  морфогенезіне, онтогенезіне, өсуіне, дамуына, 

өсімдіктерді клеткадан, ұлпадан және жекелеген органдардан өсіруге 

ерекше мән  береді.  

 

Курстың  міндеттері; 

- Өсімдіктердің жалпы биологиялық өзіндік  дамуының, ұрықтанған 

жұмыртқа клеткасынан бастап, тұқымның  толық  пісіп жетіліуіне дейінгі 

аралықтағы заңдылықтарын білулері тиіс: 

- Өсімдіктердің  онтогенездегі жастық  және структуралық дамуы 

кезеңдерін ажырата білулері тиіс: 

- Өсімдіктерді клеткадан және ұлпадан  өсіре білулері тиіс 

- Өсімдіктерге фенологиялық бақылау жүргізе білулері тиіс: 

- Теориялық  білімдерін практикалық  мәселелерді шешуге қолдана 

білулері тиіс; 

 

LRK3507 Қазақстанның дәрілік өсімдіктері 

кредит саны 3/5 ECTS.  

 Пререквизиттер: жоқ 

 2+0+1  

Курстың мақсаты. Студенттерді Қазақстан флорасындағы дәрілік 

өсімдіктермен және олардың экологиялық, ботаникалық 

ерекшеліктерімен, таралуымен, химиялық құрамымен таныстыру. 

Дәрілік өсімдіктердің маңызын, олардың медицина практикасында 

Курстың міндеті: 

- Дәрілік өсімдіктердің негізгі систематикалық топтарын білу; 

- Алған білімдерін практикалық жұмыстарда қолдана білу; 

- Дәрілік өсімдіктердің белгілі бір таксондарға жататындығын анықтай 



алатын орнын және осы кездегі қолдану деңгейін көрсету. 

 

білу; 

- Дәрілік өсімдіктерді жинаудың, олардан алынатын шикізаттардың 

қорын анықтаудың және олардың өсетін жерлерін картаға түсірудің 

тәсілдерін білу. 

 

 

IR4508   Өсімдіктер интрадукциясы кредит 

саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

Мақсаты: студенттерді өсімдіктер интрадукциясының теориялық және 

практикалық негіздермен таныстыру. Міндеті: курсты өту барысында 

студенттер білулері тиіс: 

-өсімдіктер интрадукциясының теориялық негіздерін; 

климаттық ұқсастық теориясын және оның практикалық жұмыстағы 

маңызын білулері тиіс; 

 

Қазақстанның жекелеген аймақтарын көгалдандыруда өсімдіктердің 

ассортиментін (тізімін) дұрыс құрастыруды білулері тиіс. 

OG4509 Жалпы геоботаника  

 кредит саны 3/5 ECTS. 

 Пререквизиттер: жоқ 

(2+1+0) 

Курстың мақсаты. Студенттерді геоботаниканың негізгі 

ұғымдарымен, өсімдіктер қауымдастықтарының түзілуімен және даму 

ерекшеліктерімен таныстыру. Өсімдіктердің өсімдіктер 

қауымдастықтарындағы байланыстарына және олардың қоршаған 

ортамен қарым-қатынастарына, сонымен бірге, өсімдіктер жабынының 

жалпы даму заңдылықтарына ерекше мән беріледі. 

 

Курстың міндеттері: 

- Өсімдіктер қауымдастықтарының құрылысынан, экологиясынан 

және дамуынан; өсімдіктердің өсімдіктер қауымдастықтарындағы 

қарым-қатынастарынан және олардың қоршаған ортамен 

байланысынан хабардар болу; 

- Алған білімдерін оқу және профессионалдық жұмыстарда қолдана 

білулері керек; 

- Геоботаникалық зерттеу жұмыстарын жүргізудің негізгі тәсілдерін 

игеру, жүргізілген геоботаникалық зерттеулер деңгейінде 

материалдарды жинау, сақтау және оларды геоботаникалық 

мәліметтерді одан әрі талдауда дайындай білулері тиіс. 

 

Spe4510 Арнайы практикум   

кредит саны 3/5 ECTS. 

 Пререквизиттер: жоқ 

 (0+1+2)  

Мақсаты. Студенттердің Қазақстан  флорасының негізгі 

тұқымдарының құрылымымен  таныстыру және әртүрлі 

систематикалық топтардың  өкілдерін анықтауыдың дағдысын  

қалыптастыру. 

 

Міндеттері.арнайы практикумды өту барысында студенттер білулері тиіс: 

- Қазақстан флорасының негізгі тұқымдастарының және халық 

шаруашылығында ең маңызды өсімдік топтарының систематикасын  білулері 

тиіс; 

- Өсімдіктердің  жекелеген  систематикалық топтарға жататындығын 

(тұқымдарға туыстарға және түрлерге) анықтай білу; 

- Тұқымдастарды туыстарды, және түрлерді анықтауға арналған 

өкілеттерді құрастыра білулері тиіс; 

- Олардан ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде практикалық  дағдыны 

қалыптастыру. 

 

PVR4511   Су және су жағалауындағы 

өсімдіктері   

кредит саны 2/3 ECTS. 

 Пререквизиттер: жоқ 

(1+1+0)  

Курстың мақсаты – үш негізгі бағыта: морфология, анатомия және 

жөғарғы сатыдағы өсімдіктер систематикасымен   танысу. 

Курс өту барысында әртүрлі су қоймаларының флорасының морфо-

физиологиялық және эволюциялық өзгеруіне студенттердің көз қарасы 

қалыптасады 

. 

- су және су жағалауындағы өсімдіктердің анатомомиялық және 

морфологиялық ерекшеліктерін және  замануи су және су жағалауындағы 

өсімдіктердің систематикасын білу; 

Су флораның конспектін құрастыра білулері тиіс 

- . 

 

ЖБТ 2 « Зоология » 

MEI3502 Зоологиялық зерттеу  әдістері 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттері: Зоология. Жалпы 

экология 

Модуль зерттеу жұмыстарының принциптерін, зоологиялық 

зерттеулердің негізгі принциптерін, коллекциялық материалды жинау 

және алғашқы өңдеу әдістерін, табиғатты бақылау және жануарларды 

анықтау әдістерін қолданып популяциялық экология мен 

Зоология ғылымының негізгі бағыттарын, табиғат пен қоғам дауының жалпы 

заңдарын,  антропогендік әссерлерге адамның экологиялық жауапкершілігін 

білу. 

Зоологиялық шешімдерді қолдану және өз пікірін дәлелді түрде қорғауға 



(1+1+1) биоценологиялық зерттеудің әртүрлі аспектілерін қарастырады.  біліктілік көрсету. 

Далалық және лабораториялық жағдайларда зоологиялық зерттеулер әдістерін 

меңгеру. 

Ent3503 Энтомология  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: Зоология. Жалпы 

экология. Зоологиялық зерттеулер 

әдістері. 

(2+1+0) 

 

Модуль насекомдардың морфологиясын, анатомиясын, физиологиясын, 

биологиясын, экологиясын, алуантүрлі формаларын (систематикасын), 

олардың табиғатта және адамның шаруашылық қызметіндегі маңызын 

зерттейді.  

насекомдардың морфологиясын, анатомиясын, физиологиясын, биологиясын, 

экологиясын, олардың табиғаттағы маңызын білу;   

насекомдардың шаруашылық маңызын анықтау және олармен күресу немесе 

сақтау шараларын қолдануда біліктілігін көрсету; 

насекомдардың әртүрлі таксондарын анықтау әдістерін меңгеру. 

ROI3504   Балықтар алуантүрлілігі және 

ихтиология негіздері  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквезиттер:  Зоология. Жалпы 

экология. Зоологиялық зерттеулер 

әдістері. 

(1+0+2)   

Модуль балықтардың морфологиясын, систематикасын, биологиясын 

және экологиясын, сонымен қатар Қазақстан мен Әлемдік фаунаның 

алуантүрлілігін зерттейді. Алынған білімдер ихтиофаунаны сақтау және 

қорын тиімді пайдаланудың  ғылыми-биологиялық негіздерін 

дайындауға көмектеседі.  

балықтардың морфологиясын, систематикасын, биологиясын және 

экологисяын білу. 

әлемдік балықтардың фаунасынының таксондарын анықтауға біліктілігін 

көрсету. 

ихтиологиялық зерттеулер әдістерін меңгеру. 

OT3505 Таксидермия негіздері  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: Зоология. 

Анатомия                                              

(2+1+0) 

Модуль ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін қажетті жануарлардың 

әртүрлі ғылыми тұлыптары мен басқа да экспонатттарын жасау әдісімен 

таныстырады. Бұл пәнді оқу барысында білім алушы әртүрлі омыртқалы 

жнуарлардың морфологиясы жайында қосымша білім алады.   

жануарлардың морфологиясын, систематикасын, биологиясы мен 

экологиясын білу.  

әртүрлі ғылыми тұлыптар мен басқа экспонаттарды дайындауда біліктілігін 

көрсету. 

таксидермиялық жұмыстар мен көрнекі құралдарда дайындау әдістерін 

меңгеру. 

SBEG3506   Герпетофаунаның систематикасы, 

биологиясы және экологиясы 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: Зоология. Жалпы 

экология. Зоологиялық зерттеулер 

әдістері. 

(1+1+1)   

 

Модуль амфибиялар мен рептилиялардың морфологиясы мен 

биологиясын, систематикасы мен экологиясын зерттейді. Алынған 

білімдер сирек және жойылып бара жатқан түрлерге мониторинг 

жасауда және жекеленген түрлерді сақтаудың ғылыми негіздерін 

дайындауда пайдаланады.  

амфибиялар мен рептилиялардың морфологиясын, систематикасын, 

биологиясы мен экологиясын білу. 

амфибиялар мен рептилиялардың таксондарын анықтауда біліктілігін 

көрсету. 

далалық және лабораториялық жағдайда герпетологиялық зерттеулер 

әдістерін меңгеру  

Par3507 Паразитология  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: Зоология. Жалпы 

экология. Зоологиялық зерттеулер 

әдістері. Энтомология. 

(2+1+0) 

 

Модуль паразитизимнің жалпы белгілерін биологиялық құбылыс 

ретінде және жануарлар әлемінде паразитизмнің пайда болуы, 

паразитизмге бейімделу формалары мен олардың тіршілік циклінің 

проблемаларын, ие мен паразит және орта арасындағы қатынастар 

мәселелерін, паразиттер мен ие арасындағы өзара қарым-қатынастар, 

паразиттердің түрі мен түр түзілу проблемаларын қарастырады.  

паразиттік организмдердің морфологиясын, систематикасын, биологиясын, 

экологиясы мен олардың табиғаттағы маңызын білу. 

паразиттер мен орта қатынасын, паразиттер мен ие қарым-қатынасының 

формаларын, паразиттердің түрі мен түр түзілу проблемелерын анықтауда 

біліктілік көрсету. 

паразитологиялық зерттеу әдістерін меңгеру. 

Orn4508 Орнитология  

кредит саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиттер: Зоология. Жалпы 

экология. Зоологиялық зерттеулер 

әдістері. 

(1+1+1)    

Модуль құстардың систематикасын, морфологиясын, биологиялық және 

экологиялық ерекшеліктерін зерттейді. Бұл білімдерді меңгеру 

фенологиялық зерттеулерді, құстарды қорғау мен сақтаудың ғылыми-

биологиялық негіздерін дайындауда көмектеседі.  

құстардың морфологиясын, систематикасын, биологиясы мен экологиясын 

білу. 

Қазақстан орнитафаунасының отрядтарын, тұқымдастары және түрлерін 

анықтауда біліктілігін көрсету; 

далалық және лабораториялық жағдайда орнитологиялық зерттеу әдістерін 

меңгеру. 



Ter4509 Териология  

 кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: Зоология. Жалпы 

экология. Зоологиялық зерттеулер 

әдістері 

(1+1+1) 

Модуль аңдардың систематикасын, морфологиясын, биологиялық және 

экологиялық ерекшеліктерін зерттейді. Бұл білімдер экологиялық 

зерттеулер жүргізуде, сақтау және қорын тиімді пайдаланудың, сонымен 

қатар эпизотологиялық қадағалаудың ғылыми-биологиялық негіздерін 

дайындауда көмектеседі.  

аңдардың морфологиясын, систематикасын, биологиясы мен экологиясын 

білу. 

Қазақстан териофаунасының отрядтарын, тұқымдастары және түрлерін 

анықтауда біліктілігін көрсету; 

далалық және лабораториялық жағдайда териологиялық зерттеу әдістерін 

меңгеру. 

EZh4510 Жануарлар этологиясы  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: Зоология. Жалпы 

экология. Зоологиялық зерттеулер 

әдістері  

(2+1+0) 

Модуль қазіргі ғылым жүйесіндегі этологияның арнайы ұғымдарын кең 

көлемде көрсетеді және оның дамуының жануарлар әлеміндегі 

биологиялық ерекшеліктерімен таныстырады.  

 

омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың мінез-құлқының биологиялық 

және экологиялық ерекшеліктерін білу. 

Үй және жабайы жануарлардың мінез-құлқын анықтауда біліктілік көрсету; 

Әртүрлі жағдайларда жануарлар мінез-құлқын анықтаудың әдістерін меңгеру.  

Ant4511 Антропология  

кредит саны 2/3 ECTS.  

Пререквизиттер: жоқ 

(1+1+0) 

Курстың міндеті- студентерді  адам  шығу тегінің биологиялық 

теорияларымен және эволюциялық даму кезеңдерінмен таныстыра 

отырып, Жер бетінде  таралу заңдылықтарымен өзгергіштігін, 

биологиялық политипия және полиморфизм туралы кең алқапты 

мәлімет беру, конституциональді және жастық антропология, адам 

экологиясымен этологиясымен  таныстыру.  

 Лекциялық, лабораториялық және семинар сабақтарын жүргізу 

алдын-ала дайындалып қарастырылған. Студенттердің өзіндік 

жұмысына, теориялық материалды меңгеру отырып, семинар сабағына 

дайындалу кіреді. Сонымен қатар үй жұмысын орындау жатады.  

Мақсаты: Жер беті тірі организмдер систематикалық жүйесінде 

адамның алатын орны; 

- Эволюция барасында адамның денебітіміне және психикасына 

өз әсерін тигізетін экологиялық, генетикалық, 

физиологиялық, географиялық, климаттық және әлеуметтік 

факторлар; 

- Адам және приматтар эволюциясының негізгі кезеңдері; 

- Антропогенез барысында адам әлеуметінің негізгі күрделене 

даму кезеңдері; 

- Адамның мінез-құлықының биологиялық негізі; 

- Антропология ғылымында қолданылатын: антрометрия және 

биометрия және тағы басқа әдістері;  

-  Адам онтоногенезінің негізгі заңдылықтары;  

- Адам дене бітімінің негізгі типтері және оның адам 

психикасына тәуелділігі, оның физиологиялық себептері;  

- Қазіргі адамзаттың политипиясымен полиморфизмі;  

- Адам организмінің дамуымен қалыптасуына әсерін тигізетін 

генетикалық және сыртқы орта факторлары; 

- Қазіргі адамзаттың негізгі өкілдері, онықалптастыратын 

этностармен нәсілдер,  сонымен қатар Жер беті адамының 

бір тектігін дәлелдейтін ғылыми факторлар,  

 

Бакалавр жасай білу керек: адамға негізгі экстерьерлік және 

морфологиялық белгілері (Дене бітімі, тебе бетінің пигментациясы, шаш типі, 

краниологиялық ерекшеліктері және т.б.,) бойынша сараптама жасай отырып, 

морфологиялық нәсілдік рекшеліктерін айыра білу керек; 

Меңгеруге тиісті: антропология пәнін терминологиялық және теориялық 

және практикалық сонымен қатар биологиялық тұрғыда меңгере отырып, 

адамның  эволюция барысында шығу тегін және түр ішілік өзгеркіштігін, 

адам экологиясымен морфологиясын білуі тиіс.   

 

ЖБТ 3 « Генетика және цитология » 

Bio3502 Биометрия  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттері: Математика,  

Курстың мақсаты – ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдауға 

қажетті биологиялық статистикадан білім беру. Курста биологиялық 

зерттеулердегі қолданылатын математикалық–статистикалық 

– биологиялық зерттеулер жүйесінде биометрияның орны мен пайдалану 

шекткрін; негізгі  статистикалық әдістер мен ұғымдарды; биометрияның 

терминдері мен символикасын білу керек; 



Ботаника 

(1+0+2) 

 

әдістер; ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және бақылау 

нәтижелерін статистикалық әдіс көмегімен талқылауға алынатын 

мүмкіндіктер; кездейсоқ өлшемдердің реттелу заңдылықтары; өте 

көп мәліметтерді топтастыру әдістері; сұрыпталған көрсеткіштерді 

бағалау және шығару тәсілдері; корреляциялық талдау 

қарастырылады. 

 

– ғылыми тәжірибені жобалау, оның нәтижелерін талдау және өндеу; биометрия 

мәліметтерінің негізінде ғылыми сенімді қорытындылар жасаду игеу керек; 

– статистикалық талдауға, математикалық және статистикалық кестелермен 

жұмыс істеуге дағдысы болу керек. 

 

MG3503   Медициналық генетика 

  кредит саны 3. /5 ECTS  

Пререквизиттері: Цитология и 

гистология, Биохимия, Генетика. 

(1+0+2) 

 

Модульдың мақсаты – адам генетикасының маңызды бір бөлімі, 

адам ауруының пайда болуында тұқым қуалаушылық факторлардың 

рөлін зерттейтін, медициналық генетиканың қазіргі кездегі 

жетістіктері мен әдістері туралы білім беру. Курста хромосомалық 

синдромдардың клиникалық  цитогенетикасы; гендік аурулардың  

және тұқым қуалауға  бейімделген аурулардың клиникасы және 

генетикасы; медико-генетикалық кеңес берудің   мәселелері  

қарастылырады. 

-   тұқым қуалаушылық аурулардың профилактикасы, диагностикасы және емдеу 

шараларына қатысты генетикалық тәсілдерді; медико-генетикалық кеңес берудің 

қағидаттарын; хромосомалық синдромдардың клиникасы мен цитогенетикасын, 

гендік және полигенді аурулардың  клиникасы мен генетикасын білу керек; 

-  аурудың тұқым қуалау типін анықтауда шежірені құрастыру; егіздік әдіс 

арқылы белгілердің тұқым қуалау дәрежесіне ортаның әсерін бағалау; 

популяциялық генетика әдістерінің негізінде тұқым қуалау аурудың  пайда болу 

жиілігін анықтау; жыныс Х-хроматин әдісін жасау, метафазалық клеткаларды 

талдау, қалыпты және хромосомалық синдромдардың кариотиптерін құрастыру 

практикалық дағдысы болу керек. 

EG3504   Экологиялық генетика 

кредит саны 3/5 ECTS. 

 Пререквизиттері: Физика, Химия, 

Математика, Ботаника, Зоология, 

Генетика, Молекулалық биология. 

(2+0+1) 

 

Курстың мақсаты – қоршаған ортаның әртүрлі агенттеріне адам 

организмінің реакциясындағы генетикалық   факторларының рөлін 

көрсету. Курста халық шаруашылығында, медицинада және 

тұрмыста кең қолданылатын химиялық қосындылардың мутагендік 

және канцерогендік әсерін бағалауда қолданылатын экспресс–тестер 

қарастырылады; қоршаған ортаның ластануындағы генетикалық 

мониторинг мәліметтерінің экологияда, профилактикалық 

медицинада және демографияда маңыздылығы көрсетіледі.  

 

- биосферадағы генетикалық жүйелердің және экологиялық қарым–

қатнастардың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын; қоршаған орта 

факторларының негізгі типтерін және классификациясын; эколого-генетикалық 

мониторингтің қажеттілігін және жіктеуін; эколого-генетикалық ақпаратты 

жинақтау, сақтау және өндеу тәсілдерін; экогенетикалық болжаудың негізгі 

қағидаттарын білу керек;  

- табиғи және тәжірибиелік эколого-генетикалық зерттеулерді жасауды; 

қоршаған ортаға антропогендік әсер етудің генетикалық қауыптылығын 

талдауды; экогенетикалық бағалауға қатысты жұмыстарды және құжаттарды 

жазуды істей білу керек. 

 

PG3505 Популяциялық генетика 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттері - Цитология,  

Генетика, Молекулалық биология. 

(2+0+1) 

Курстың мақсаты – тірі организмдер популяцияларының 

құрылымына қарапайым эволюциялық факторлардың әсері туралы 

білім беру және  адамның санасыз әсері осы жүйелердің тепе–теңдік 

күйін бұзып, уникалды өсімдіктер мен жануарлардың жойылуына 

апаратынын көрсету. Курста популяцияның генотиптік құрамы және 

кеңістік пен уақыттағы генотиптік құрамының өзгеруіне әсер ететін  

эволюциялық процестердің негізгі факторлары, яғни мутациялық 

процесс, табиғи сұрыпталу, миграция, оқшаулану, гендер дрейфі 

қарастырылады.  

 

– популяцияның негізгі қасиеттерін және құрылымын; панмиксиялық 

популяцияда тұқымқуалау заңдылықтарды; популяцияның генетикалық 

құрылымын өзгертетін негізгі факторларды білу керек; 

– популяцияның генотиптік құрамына гендер дрейфінің әсерінің, мутациялар, 

миграция, оқшаулану және табиғи сұрыпталудың қысымы нәтижесінде 

популяциялардағы генетикалық өзгергіштіктің сандық бағалауын жасауды істей 

білу керек;  

– популяциялардағы аллелдік және генотиптік жиіліктерді анықтау 

дағдысы болу  керек. 

 

CG3506 Жеке гистология.  

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер:  Zoo 1302,CG 

2301, OB 2302, AСh 2305  

(2+0+1)    

Модуль барлық мүшелердің гистологиялық құрылысын, олардың 

эмбрионалдық кезеңде дамуын, мүшелердің атқаратын қызметіне 

байланысты регенерациялану мүмкіншіліктері, мүшенің 

маманданған қызметін жүзеге асыратын барлық клетка түрлерінің 

ультрақұрылымы қарастырылады. 

 

Студент білуі тиіс:  

- жануарлардың ұлпалар жүйесінің негізгі типтерінің құрылысы туралы; 

- қалыпты және патология кезіндегі ұлпалар қызметінің ерекшеліктері; 

- эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және олардың физиологиялық 

регенерациясы; 

- ұлпалардың морфофункционалдық классификациясы; 

- әртүрлі ұлпалардың дамуы, олардың регенерациясы және басқа 

ұлпалармен қарым-қатынасы; 

Студент істей алуы тиіс: студенттер теориялық біліммен қатар жарық 



микроскопының көмегімен цитологиялық және гистологиялық препараттарды 

қарау арқылы негізгі ұлпалардың түрлерін, ұлпалардың регенерациясын анықтай 

білуі;  Сонымен қатар тірі және бекітілген клеткалардың негізгі элементтерін 

микроскоп арқылы, микросуреттерден, электроннограммалардан суреттей алуы 

тиіс. 

 

PKT3507   Клеткалар мен ұлпалар 

патологиясы. 

кредит саны 3./5 ECTS   

Пререквизиттер: CG 2301, ZhG 

2306, AA 2305, AZhF 3301; MB 

3309. (2+1+0) 

 

Модульдің бірінші бөлігі адам және жануарлар организміндегі 

патологиялық процестердің морфологиялық негізін, сонымен қатар 

патогенездің негізгі аспектілерін тануға бағытталған. Зат алмасудың 

бұзылуын, қабынуды, қан айналым жүйесінің бұзылуын, ісіктерді 

макроскопиялық және микроскопиялық деңгейде қарайды. 

 

«Микроорганизмдер және инфекциялық аурулар» курсы инфекциялық аурулар 

мен оларды қоздырушы микроорганизмдермен таныстыруды, бактерия, 

саңырауқұлақ, микполазма және вирусты этиологиялы ауралардың негізгі 

қоздырушыларын, олардың морфологиясы, физиологиясы, классификациясы, 

патогенділік факторы,  эпидемиологиясы, патогенезі, клиникалық белгілері мен 

аурулардың алдын алу мәселелерін, патогендердің зертханалық диагностика 

әдістерін зерттеуден  тұрады. 

 

KUZhKZZA 

4508 

  Клеткалар мен ұлпалар жүйесінің 

қазіргі заманғы зерттеу әдістері 

кредит саны 3/5 ECTS.  

 Пререквизиттер: жоқ 

(1+0+2) 

Пәнді оқытудың мақсаты:    

Пәннің мақсаты студенттерді адам және жануарлар клеткаларының 

және ұлпаларының жүйесінің негізгі құрылыстары, дамуы және 

қызметтерімен таныстыру. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 

Студенттерді клетка теориясының негізгі қағидаларымен, қалыпты 

жағдайда және патологияда клеткалардың құрылысы және 

қызметерімен таныстыру. 

Студентерде клетканың эволюциясы, клетканың ортамен қарым-

қатынасы, энергетикасы, клетканың қорғану механизмдеры, 

клеткааралық байланыстары, клетканың репродукциясы және 

цитодифференцировка туралы түсініктері болуы керек. 

Студенттерде жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің құрылысы 

мен қызметтері,   эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және 

физиологиялық қайта қалыптасуы жөнінде түсініктері болуы керек  

 

Осы пәнді игергенде студент  

- Жануарлардың және өсімдіктердің клеткаларының құрылымдық-қызметтік 

ұйымдасуын; 

- Клеткалық циклді және оның реттелуін, митоз және мейоз механизмдерін және 

клетканың өлімін; 

- Көпклеткалы ағзадағы клеткалар жіктелуінің қағидаларын; 

- жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің классификациясын және құрылысы 

мен қызметтерін және онтогенезін білу керек. 

«Клеткалар мен ұлпалар биологиясы» пәнін оқығанда студент:  

 Клеткалар мен ұлпалардың құрылыстарын, қызметтерін, даму 

заңдылықтарын организмнің құрамындағы рөлін, ондағы морфологиялық 

өзгерістерін игеруі керек. 

«Клеткалар мен ұлпалар биологиясы» пәнін оқығанда студентте келесі дағдылар 

қалыптастыру қажет:  

 

- Микроскопты күйіне келтіру және оны қолдану; 

– Цитологиялық және гистологиялық препараттарды зерттеу; 

– Гистологиялық препараттарды зерттей ұлпаларды бір-бірінен ажырату және 

ұлпалардың негізгі типтеріне сипаттама беру; 

 

DKT4509 Клеткалар және ұлпалар 

дифференциациясы.  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: CG 2301, AA 

2305, ZhG 2306, AZhF 3301, MB 

3309. 

(2+1+0) 

 

 

 

Модуль ұлпалардың өсуіне және регенерацияға алып келетін 

клеткалардың митоз жолымен көбею процестерін, ингибитор мен 

стимулятордың рөлін, онтогенездің әр түрлі кезеңдеріндегі 

пролиферацияның ерекшеліктерін, метаплазия туралы түсініктен 

тұрады. 

 

«Гистологиядан арнайы практикум» курсында студенттер гистологиялық 

микропрепараттарды дайындау барысында  практикалық дағдылар 

қалыптастырады, материалды алу, бекіту, жуу, сусыздандыру, парафинге қатыру, 

кесінділер жасау, бояу әдістерін және жарық микроскопының көмегімен 

препараттқа сипаттама беруді үйренеді. 

 

PABKT4510 Клеткалар мен ұлпалар 

биологиясының қолданбалы 

аспектілері   

 кредит саны 3/5 ECTS. 

Пәнді оқытудың мақсаты:    

Пәннің мақсаты студенттерді адам және жануарлар клеткаларының 

және ұлпаларының жүйесінің негізгі құрылыстары, дамуы және 

қызметтерімен таныстыру. 

Осы пәнді игергенде студент  

- Жануарлардың және өсімдіктердің клеткаларының құрылымдық-қызметтік 

ұйымдасуын; 

- Клеткалық циклді және оның реттелуін, митоз және мейоз механизмдерін және 



Пререквизиттер: жоқ 

(2+1+0) 
Пәнді оқытудың міндеттері: 

Студенттерді клетка теориясының негізгі қағидаларымен, қалыпты 

жағдайда және патологияда клеткалардың құрылысы және 

қызметерімен таныстыру. 

Студентерде клетканың эволюциясы, клетканың ортамен қарым-

қатынасы, энергетикасы, клетканың қорғану механизмдеры, 

клеткааралық байланыстары, клетканың репродукциясы және 

цитодифференцировка туралы түсініктері болуы керек. 

Студенттерде жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің құрылысы 

мен қызметтері,   эмбриогенезде ұлпалардың дамуы және 

физиологиялық қайта қалыптасуы жөнінде түсініктері болуы керек  

 

клетканың өлімін; 

- Көпклеткалы ағзадағы клеткалар жіктелуінің қағидаларын; 

- жануарлардың негізгі ұлпалар жүйелерінің классификациясын және құрылысы 

мен қызметтерін және онтогенезін білу керек. 

«Клеткалар мен ұлпалар биологиясы» пәнін оқығанда студент:  

 Клеткалар мен ұлпалардың құрылыстарын, қызметтерін, даму 

заңдылықтарын организмнің құрамындағы рөлін, ондағы морфологиялық 

өзгерістерін игеруі керек. 

«Клеткалар мен ұлпалар биологиясы» пәнін оқығанда студентте келесі дағдылар 

қалыптастыру қажет:  

 

- Микроскопты күйіне келтіру және оны қолдану; 

– Цитологиялық және гистологиялық препараттарды зерттеу; 

– Гистологиялық препараттарды зерттей ұлпаларды бір-бірінен ажырату және 

ұлпалардың негізгі типтеріне сипаттама беру; 

 

GA4511 Генетикалық талдау 

 кредит саны 2/3 ECTS.  

Пререквизиттер: жоқ 

(1+1+0) 

Курста гибридологиялық, цитогенетикалық, мутациялық, геномдық, 

статистикалық, математикалық  талдаулар тәсілдері қарастырылады. 

Дисперсиялық анализ тәсілін қолдану арқылы, популяциядағы 

гибридті ұрпақтардың сандық және сапалық белгілерін зерттеу 

үшін, генетикалық талдаудың принціптері қарастырылады. 

Генетикалық және математикалық анализдерді қалдану негізінде, 

гендердің рекомбинациясы мен тіркесу топтарын табу тәсілдері 

меңгеріледі.  

 

- селекциялық-генетикалық, цитогенетикалық, мутациялық, геномдық,  

талдаулары мен биологиялық статистика тәсілін, тұқымқуалау заңдылықтарын 

және  биологиялық объектінің өзгергіштігін анықтайтын әдістерді білу керек; 

- меңгерілген тәсілдерді қолдану арқылы организмдер генетикасын зерттеу, 

жоспарлау және тәжрибеден алынған нәтижелерге салыстырмалы генетикалық 

талдау жүргізуді игеру керек. 

 

ЖБТ 4 « Молекулалық биология  және биохимия » 

MG3502 Медициналық биохимия 

Пререквизиттері: Цитология и 

гистология, Биохимия, Генетика. 

  кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

(2+0+1) 

Сабақтың жүргізілу мақсаты :адамдардың тіршілік ету барысындағы 

болатын түрлі химиялық процестермен және молекулярылық 

механизмімен сонымен қатар олардың бұзылуы кезіндегі түрлі 

патологиялық жағдайларға душар болуын ,маңызды лабораториялық 

әдістерін үйрену,зат алмасу жағдайын,лабораториялық 

зерттеулердің нәтижечін дұрыс саралау. 

Сабақты жүргізу міндеттері: 

1. Организмнің өмір сүру деңгейіндегі биохимиялық процесстермен 

таныстыр 

2. Студенттерді  организмдегі метаболиттік жүйелермен  яғни,оның 

құрамындағы белок,көмірсу,май  таныстыру  

3. Организмде болатын түрлі биохимиялық процесстердің қызметтері 

мен әдістерімен таныстыру 

Патологиялық процестердің болуының негізгі көріністерін 

жүйелеу,ағзада таралуының себептерін көрсету оны 

диаогностикалау әдістерімен 

Сабақтың міндеттерімен танысқаннан кейін студент білу керек: 

 Организмдегі биохимиялық заңдылықтардың негізін; 

 Биохимиялық процесстердің организмдегі қызмет ету ерекшеліктерімен 

таныстыру; 

        -Организмде болатын зат алмасу процесінің заңдылықтарын 

 Студент істей алуы керек: 

 арнайы биохимиялық және медициналық терминологияны  қолдана алуы 

 биохимиялық және медициналық әдебиеттермен жұмыс істеуі 

Студент игеруі қажет: 

 Биохимиялық зерттеулердің    реттелген әдістерін  

 Организмдегі сұйық заттардың(қан,зәр,өт асқазан сөлі т.б.) интерпретациясын 

алудағы анализ жүргізудің тәсілдерін 

Студент істей алуы керек: 

-арнайы биохимиялық және медициналық терминологияны қолдана алуы; 

-биохимиялық және медициналық әдебиеттермен жұмыс істеуі. 

Студент игеруі қажет: 

-Биохимиялық зерттеулердің    реттелген әдістерін ; 

-Организмдегі сұйық заттардың(қан,зәр,өт асқазан сөлі т.б.) интерпретациясын 

алудағы анализ жүргізудің тәсілдерін. 

 



OGR3503    Генетика дамуының негіздері 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттері: Биохимия, 

Цитология,  Жеке дамудың 

биологиясы, Генетика, 

Молекулалық биология. 

(2+0+1)    

 

 

Курстың мақсаты - қазіргі кездегі даму генетикасының орталық 

мәселесі - гендердің дифференциальды қызмет атқаруы, яғни көп 

клеткалық организмның даму процесіндегі гендердің қызмет атқару 

ерекшеліктері туралы білім беру. Курста жеке даму негізінде жатқан 

механизмдерді анықтаудағы қазіргі заманғы генетика мен 

молекулалық биологиядағы жетістіктері, дамудағы гендердiң өзара 

әрекеттесу ерекшелiктері; дамуды бақылайтын генетикалық 

жүйелердің ұйымдасуы және қызмет атқару ерекшеліктері 

қарастырылады.  

 

- даму барысыдағы гендер экспрессиясын және белсенділігін реттейтін негізгі 

механизмдерін; ооплазмалық сегрегацияның мәнін; даму барысындағы 

гомеозистік гендердің рөлін; детерминация мен трансдетерминацияның 

молекулалық-генетикалық аспектерін; ұлпа деңгейіндегі гендер экспрессиясының 

ерекшеліктерін; жыныстық күйдің қалыптасуының молекулалық-гентикалық 

негіздерін білу керек; 

істей білу  керек: 

-     қазіргі биологияның жалпы және жеке мәселелерін талдау барысында даму 

генетикасының заңдылықтарын қолдануды игеру керек; 

-  онтогенез прцесінде пайда болған морфогенетикалық өзгерістерді талдау 

дағдысы болу керек.  

 

OMP3504   Мутациялық процестердің негіздері 

кредит саны 3./5 ECTS 

 Пререквизиттері: Цитология, 

Биохимия, Микробиология и 

вирусология, Генетика. 

(2+0+1)   

 

Курстың мақсаты – мутациялық процестің негізгі заңдылықтары 

және механизмдері, сонымен бірге, мутациялық процестің 

теориялық және практикалық маңызы туралы білім беру. Курста 

мутациялық теорияның даму тарихы және жіктеуі, яғни геномдық, 

хромосомалық және гендік мутациялар, олардың механизмдері және 

себептері;  мутацияларды зерттейтін әдістердің принциптері;  

геномның тұрақсыздығы туралы түсінік қарастырылады. Тұрақсыз 

мутацияларды зерттейтін молекулалы-генетикалық әдістердің 

биотехнология, медицина және экология салаларында практикалық  

мәселелерді шешуге өте қажетті екені қарастырылады. 

 

– мутациялардың типтерін және жіктеуін; мутациялық терияның негізгі 

ережелерін; эволюциядағы мутациялық процестің рөлін; мутациялық процестің 

механизмдерін, олардың пайда болуына тиісті факторларды білу керек;  

– қоршаған ортаға антропогенді сипаты бар әсердің генетикалық қауыптылығын 

бағалауды игеру керек; 

– қоршаған ортаға әсері бар мутациялық процестің динамикасын талдауға және  

бақылауға дағдысын алу керек. 

 

NB3505   Тұқымқуалайтын аурулар 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттері: Цитология и 

гистология, Биохимия, Генетика. 

(2+0+1) 

Курстың мақсаты – адам ауруының пайда болуына қатысты 

клеткалық және молекулалы-гентикалық негіздер туралы білім беру. 

Курста гендік, хромосомалық және тұқым қуалауға бейімделген 

ауруларды диагностикалау саласындағы қазіргі кездегі әдістер;  

тұқымқуалайтын аурулардың жіктеуі; оларды алдын-алу және емдеу 

тәсілдері; медико-гентикалық кеңес беру негіздері қарастырылады. 

 

– тұқымқуалаушылық ауруладың классификациясын; диагностикаға, 

профилактикаға және емдеу шараларына қатысты тәсілдерді білу керек; 

– адамның гендік және хромосомалық ауруларды анықтайтын молекулалық 

әдістерді; тұқымқуалаушылық аурулады анықтауға қажетті зертғаналық 

жабдықтарды және материалдарды қолдануды істей білу керек; 

– аурулардың тұқымқуалау типтерін анықтауға қажетті шежірелерді құрастыруға; 

егіздік әдіс негізінде тұқым қуалау белгілердің көрінуіне байланысты ортаның 

әсерін бағалауға қатысты дағдысы болу керек.  

 

GV3506   Вирустар генетикасы 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: жоқ 

(2+1+0) 

Курстың мақсаты – вирустардың генетикалық аппаратының 

құрылымдық-функциялық ұйымдасуы туралы білім беру керек. 

Курста гендік экспрессиясының реттелу механизмдері; генетикалық 

рекомбинация және оның прокариоттар эволюциясындағы рөлі; 

табиғи және индуцияланған өзгергіштіктері; пайдалы вирустар 

түрлерінің селекциясы; вирустардың әртүрлі гендерінің қызметін 

талдайтын және вирустардың ДНҚ өзгергіштілігінің математикалық 

модельдерін, геномын карталауда  қолданылатын жаңа әдістер 

қарастырылады. 

 

- вирустар генетикасының қазіргі кездегі даму бағыттарын және оның қолданбалы 

мағнасын; прокариоттар мен вирустар геномының ұйымдасу және құрылымының 

ерекшеліктерін; вирустар онтогенезіндегі генетикалық материалдың бағдарланған 

қайта құрылуын;  әр түрлі геном вирустарының бір-бірімен және қожайын 

клеткаларымен ара қатынастарын білу керек; 

- прокариоттардың тұтас геномына және жеке гендер құрылымымен функциясына 

виртуалды талдау жасауды істей білу керек. 

 

MG3507   Молекулалық генетиканың  

негіздері 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: жоқ 

(2+0+1) 

Курстың мақсаты - молекулалық деңгейде про- және эукариот  

организмдерінде генетикалық ақпараттың ұрпақтан-ұрпаққа берілуі, 

сақталуы,  және жүзеге асу үрдістерінің ерекшелігі және бүл 

үрдістердің механизмдері туралы жүйелі білім алу. Курста про- 

және эукариот  геномдарының құрлымы және қызметіне, 

молекулалық-генетикалық механизмдеріне ерекше назар 

аударылады. Сонымен қатар, ДНҚ репарациясы және мутацияның 

- про- және эукариот организмдеріндегі генетикалық ақпараттын ұрпақтан-

ұрпаққа берілуі және жүзеге асуының негізгі механизмдерін; прокариот және 

эукариот геномдарының құрылысы мен қызметін; молекулалық-генетикалық 

әдістердің теориялық және практикалық принциптерін білу керек;  

- зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажетті құрал-жабдықтарды және 

материалдарды пайдалануды істей білу керек;  

- зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеуге; зертханалық тәжірибелерге 



пайда болуының молекулалық-генетикалық механизмдері 

қарастырылады.  

есеп жаза білуге дағдысы болу керек.  

Enz4508 Энзимология 

 кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: биохимия 

негіздері, 

(2+1+0) 

Энзимология курсы -  ферменттердің, биологиялық 

катализаторлардың, құрылымы, қасиеттері, әсерінің механизмдерін 

зертейтін ғылым. Ферменттер тiршiлiк процесiнiң негiзi болып 

табылады. Тірі ағзада барлық биохимиялық процестер 

ферменттердің қатысумен жүзеге асады. Бір ғана ферменттің 

жетіспеуі, тежелуі ағзаның қызметінің бұзылуына себеп болады, 

ферменттердiң негізгі кластары, катализдейтін реакциялары туралы, 

ферментерді қолданбалы пайдалану салалар туралы бiлім беріледі.  

 

 

 

Білу керек: ферментердің классификациясы мен номенклатурасын, олардың 
құрылымы мен реакцияларды катализдейтін механизмдерін, қазіргі заманғы 
ферменттерді зерттеу әдістерін, ферменттерді қолданбалы пайдалану салаларын;  

Меңгеру керек:  
тәжірибе жұмыс жасағанда  және алған нәтижелердің анализінде  информациялық 
технологияларды пайдалану, глобалды компьютерлік жүйелерінің  
информациясымен жұмысты  жасай білуді; 

Игерукерек: 
энзимология саласында пайдаланатын негізгі әдістер, тәсілдер, құралдарды 
пайдалана білуді.  

BFM4509   Биохимия және мембрана 

физиологиясы  

 кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

(2+1+0) 

 

Биологиялық мембраналардың құрылысын,молекулярлық 

жүйесін,сонымен қатар құрамына кіретін заттардың қызмет ету 

механизмін үйрету 

Сабақтың талаптары: 

 

-биологиялық мембраналардың құрылысы мен оның құрамы; 

- биологиялық мембраналардың қызметі мен мембраналық 

технологияда пайдалануының өсуі; 

 - биологиялық мембраналар арқылы заттардың тасымалдану 

механизімін үйрету 

 

Студент сабақтың нәтижесінде білу керек: 

-биологиялық мембраналардың құрылысы мен құрамын және олардың негізгі 

заттарының құрылуын  

-биологиялық мембраналардың  жаңа консепциялық құрылысын  

- Мембраналық технологияның практикада қолданылуының аясы  

- Биологиялық мембрана арқылы зат тасымалдауының механизмі  

Істей алуы керек : 

-арнайы терминологияны тиянақты қолдану керек 

  

-әдебиеттерді талдау және ондағы мәліметтерді презентация дайындауда,реферат 

жазуда.отчетқа пайдалану 

-лекцияда,оқу құралынан алынған білімді  және ғылыми  жаңалықтарды жүйелеу  

Игеру қажет: 

-мембраналық құрылымдарды зерттеу кезіндегі түрлі әдіс тәсілдерді 

 

 -мембраналардың құрылымының әртүрлілігі жайлы білу және ақпарат 

жинауы,тірі клеткадағы рөлін 

GPH4510   Геномика және протеомика 

негіздері.  

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: биохимия 

негіздері, медициналық  биохимия, 

қоршаған орта биохимиясы 

 (2+0+1) 

 

 

Геномика және протеомика молекулалық генетиканың тармақтары 

секілді өте тез дамып келе жатқан биологияның салалары болып 

есептеледі және адамзатқа білімнің жаңа өркендерін ашып, мүлдем 

жаңа әдістер мен технологияларды ұсынып жатыр, сондықтан, бұл 

ғылым салалары қазіргі таңда өзекті болып табылады. Курс 

геномның картированиесінің заманауи әдістері бағытында іргелі 

білімді тереңдету, организмдердің протеомдарының анализін 

жүргізу және геномика мен протеомиканың колдану аудандарын 

көрсету жайында білім береді.  

 

Білу керек:  

 гендік инженерияның теориялық негіздері мен әдістерін; 

 рекомбинантты ДНҚ құрастыруының принциптерін және оларды 

реципиентті клеткаларға енгізуді, генетикалық инженерияда қолданатын негізгі 

векторлар мен микроорганизмдерді; 

 адам геномының ұйымдасуының негізгі ұғымдарын, туыстықты 

анықтайтын заманауи әдістерді, этногеномиканы; 

 белоктық инженерияның заманауи әдістері мен проблемаларын; 

 заманауи  молекулярлы генетика мен биотехнологиядағы  

биоинформатиканың рөлін, молекулалық биология мен генетиканың 

мәліметтерінің базаларын,  нуклеин қышқылдары мен белоктардың ақпараттық 

анализінің әдістерін. 

Меңгеру керек:  

«Геномика және протеомика негіздері» курсының негізгі теориялық білімдерін 

ғылыми зерттеу, педагогикалық жұмыстарда, медицина, ауыл шаруашылық, тағам 

өндірісінде пайдалана білуді 

 Игерукерек: 



 әр түрлі  микроорганизмдер, өсімдік және жануар материалдарының анализдерін 

жасауға дағдылануды, лабораториялық жұмыстарда қазіргі зерттеу әдістерін.  

FH4511 Фармакогенетиканың негіздері 

кредит саны 2./3 ECTS 

Пререквизиттер: Биохимия, 

Генетика, Молекулалық биология, 

Жалпы молекулалық генетика. 

(1+0+1) 

Курс тұқымқуалау факторларына байланысты ағзаның дәрілік 

заттарға реакциясының тәуелділігін зерттейтін фармакология және 

медициналық генетиканың бөлімін қарастырады. Бұл курстың 

мақсаты аурулар қатарының табиғатын және дәрілік эффектілерін, 

сонымен қатар  тұқымқуалау факторларына байланысты ағзаның 

дәрілік заттарға реакциясының тәуелділікігін зерттеу болып 

табылады. 

- жеке ағзаның дәрілік заттарға сезімталдылығының фармокодинамикалық және 

фармококинетикалық сонымен қатар мультифакторлық аурулардың дамуының 

жоғары генетикалық қатерінің көріну әдістеріне білімі; 

- индивидуумды қолдана отырып типтеу үшін препараттарды таңдауды, 

және индивидумды метаболизмнің сол немес басқа фенотипіне жатқызуға 

болатынын білу.  

ЖБТ 5 « Микробиология және вирусология » 

MKA3513 Микроорганизмдердің қызметтік 

алуантүрлілігі  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: жоқ 

(2+0+1) 

Модуль микроорганизмдердің функционалдық-физиологиялық, 

биохимиялық және генетикалық қасиеттерінің түрлілігін, түрлі 

экологиялық нишаларда тіршілік етуі мен таралуын қарастырады.  

Мақсаты: микроорганизмдердің морфологиялық және функционалдық 

әртүрлілігін өсімдіктер және жануарлар әлемімен салыстыра отырып 

көрсету, сонымен қатар осы организмдер арасындағы байланыстың 

күрделілігін көрсету, прокариот филогениясы жайында түсінік беру.  

 

Микроорганизмдерді өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында және медицинада 

пайдаланудың қолданбалы бағыттырын білу; 

Лабораториялық жағдайда микроорганизмдердің таза дақылдарымен жұмыс 

жасай білу; 

Асептикалық жағдайда әмбебеп және элективті қоректік орталарда 

микроорганизмдерді өсіруді игеру. 

 

 

MKmB3514   Микроорганизмдердің қоректенуі 

мен бөлінуі    

кредит саны 3 /5 ECTS    

  Пререквизиттер: жоқ 

 (2+0+1) 

Микроорганизмдердің клеткалық компоненттерін құру үшін қоректік 

заттарға қажеттіліктерін және энергия алу жолдарының тәсілдерінің 

көптүрлілігі туралы түсінік беру. 

 

-микроорганизмдер әлемінде тіршілік ету тәсілдерінің көптүрлілігі туралы; 

әр түрлі физиологиялық топтарға жататын микроорганизмдердің 

метаболизмдерінің ерекшеліктері туралы білімдері болу қажет; 

-микроорганизмдердің қоректену жолдарына ғылыми тұрғыдан қарау; 

биологияның қолданбалы және іргелі мәселелерін шешуде және 

жоспарлауда зерттелетін нысандардың метаболиттік белсенділіктерін 

бағалау алулары керек; 

-әр түрлі метаболизмдерді жүзеге асыратын микробтық дақылдармен 

практика жүзінде жұмыс істей алу икемдері болуы қажет. 

 

MKA3513 Микроорганизмдердің қызметтік 

алуантүрлілігі  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: жоқ 

(2+0+1) 

Модуль микроорганизмдердің функционалдық-физиологиялық, 

биохимиялық және генетикалық қасиеттерінің түрлілігін, түрлі 

экологиялық нишаларда тіршілік етуі мен таралуын қарастырады.  

Мақсаты: микроорганизмдердің морфологиялық және функционалдық 

әртүрлілігін өсімдіктер және жануарлар әлемімен салыстыра отырып 

көрсету, сонымен қатар осы организмдер арасындағы байланыстың 

күрделілігін көрсету, прокариот филогениясы жайында түсінік беру.  

 

Микроорганизмдерді өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында және медицинада 

пайдаланудың қолданбалы бағыттырын білу; 

Лабораториялық жағдайда микроорганизмдердің таза дақылдарымен жұмыс 

жасай білу; 

Асептикалық жағдайда әмбебеп және элективті қоректік орталарда 

микроорганизмдерді өсіруді игеру. 

 

 

MKmB3514   Микроорганизмдердің қоректенуі 

мен бөлінуі    

кредит саны 3 /5 ECTS    

  Пререквизиттер: жоқ 

 (2+0+1) 

Микроорганизмдердің клеткалық компоненттерін құру үшін қоректік 

заттарға қажеттіліктерін және энергия алу жолдарының тәсілдерінің 

көптүрлілігі туралы түсінік беру. 

 

-микроорганизмдер әлемінде тіршілік ету тәсілдерінің көптүрлілігі туралы; 

әр түрлі физиологиялық топтарға жататын микроорганизмдердің 

метаболизмдерінің ерекшеліктері туралы білімдері болу қажет; 

-микроорганизмдердің қоректену жолдарына ғылыми тұрғыдан қарау; 

биологияның қолданбалы және іргелі мәселелерін шешуде және 

жоспарлауда зерттелетін нысандардың метаболиттік белсенділіктерін 

бағалау алулары керек; 

-әр түрлі метаболизмдерді жүзеге асыратын микробтық дақылдармен 

практика жүзінде жұмыс істей алу икемдері болуы қажет. 

 



BPM3515    Патогенді микроорганизмдердің 

биологиясы 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Микробиология, биохимия 

(2+0+1) 

 

Модульде оқытылады: биологияның негізіндегі потагенді 

микроорганизмдерді,потагендік факторларды.Сонымен қатар 

инфекциялық процесстердің өсу механизмі.Потагенді диагностиканың 

лабораториялық әдістемесі.  

 

Білу керек: инфекциялық аурулардың қоздырғыштарын,потагендік 

факторларды,инфекциялық процестердің механизмі. 

Үйрену керек:патогенді микроорганизмдерді бөлу және диагностикалау 

Болу керек.Патогенді микроорганизмдерді диагностикалаудың 

лабораториялық әдістемесі. 

 

SMH3516   Санитарлық микробиология 

негіздері 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер:  

Микробиология, биохимия 

(2+0+1) 

Бұл курс қоршаған ортаның санитарно-микробиологиялық зерттеулердің 

әдістері мен принциптерін  қарастырады. 

 

Білу керек:санитарлы микробиологиялық зерттеулердің принциптері мен 

санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің қасиеті. 

Үйрену керек.санитарлы көрсеткіштік микроорганизмдердің 

судағы,ауадағы,топырақтағы,тағам өніміндегі коли титр мен коли индексін 

анықтау. 

Болу керек:санитарлы микробиологиялық зерттеулердің оқуын жүргізу 

керек. 

 

BPM3517   Өндірістік микроорганизмдердің 

биологиясы 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Микробиология, биохимия 

(2+0+1) 

Микроорганизмдердің қатысуымен жүретін биотехнологиялық 

процестердің ерекшеліктері туралы түсініктер беру 

 

Білу керек: өнеркәсіпте биологиялық жүйелер мен процесстердің 

қолданылуы 

Үйрену керек: микроорганизмдердің жаңа штаммдарын тәжірибеде 

қолдануын жоспарлау; 

Болу керек: биотехнологиялық өндірістердің құрылысы мен жүйесі. 

 

 

 

 

MOzhTK3518   Микроорганизмдердің тұқым 

қуалаушылығы және өзгергіштігі 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: 

Микробиология, биохимия 

(2+0+1) 

 

Бұл курста прокариоттар мен вирустардың геномындағы 

реорганизациялық қабілеті мен құрылысы қарастырылады. 

 

Білу керек: сол топтағы микроорганизмдердің ерекшеліктері, 

микроорганизмдердің геномдық құрылымы және олардың пішінінің өзгеруі 

Үйрену керек: мутанттар мен рекомбинанттарды алу. 

Болу керек: мутагенездің мен рекомбинациясы әдістемесі 

 

APMMZA4519   Арнайы практикум 

«Микроорганизмдерді 

микроскопиялық зерттеу әдістері» 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: 

Микробиология, биохимия (0+0+3) 

Микроорганизмдердің құнды қасиеттері және олардың морфологиясы, 

цитологиясы, систематикасы туралы түсінік беру. 

 

микроорганизмдердің негізгі қасиеттері, оларды жүйелеу принциптерін; 

прокариотты клеткалардың құрылыстың құрылымын; өсу және көбею 

ерекшеліктерін білулері керек. 

-микроорганизмдерді ғылыми зерттеулер және биотехнологиялық 

мақсаттарда нысандар ретінде қолдана алулары керек; 

-микробтық дақылдармен жұмыс істей алу; микроорганизмдерді бөліп алу 

тәсілдері және  микроскоптық препараттарды дайындау бойынша икемдері 

болу керек. 



VH4520 Вирусология негіздері кредит саны 

3/5 ECTS  

Пререквизиттер: жоқ 

 (2+0+1)   

Вирустардың құрылысы, репродукциясы және оның ерекшеліктері туралы 

түсінік беру. Вирустардың молеулалық биологиясы, биохимиясы, 

эпидемиологиясының негіздерімен таныстыру.   

Вирустардың классификациясының принциптерін, құрылысы, табиғатта 

таралуы, тіршілік етуінің жалпы заңдылықтарын; вирустардың табиғатта 

және адам өміріндегі орны туралы білулері керек; 

- алынған білімдерін ғылыми, өндірістік және практикалық мәселелерді 

шешуде қолдана алулары керек; 

-вирустардың құрылысы, репродукциясы; вирустардың молеулалық 

биологиясы, биохимиясы, эпидемиологиясы туралы білімдері болуы 

қажет. 

KOzhMO4521   Қоршаған орта және 

микроорганизмдер  

кредит саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиттер: 

Микробиология, биохимия (2+0+1) 

Экологиялық биотехнологияда қоршаған ортаны қорғауды дамыту үшін 

микроорганизмдерді пайдаланудың ғылыми және практикалық негіздерін 

зерттеу пәннің мақсаты болып табылады.  

Әр түрлі физиологиялық топ микроорганизмдері, қоршаған ортаның 

эпидемиологиялық қауіпсіздігі, сондай-ақ микробиологиялық тәсілдермен 

студенттерді таныстыру пәннің міндеттері болып табылады. 

 

 

Пәнді оқыту кезінде студенттер білу керек: микроорганизмдердің негізгі 

топтарын, олардың морфологиясы және физиологиясын,  биоремедиация, 

биоиндикация және биотестілеу процестерін, қоршаған ортаны қорғауда 

микроорганизмдердің рөлін;  

-микроскоппен жұмыс істей алулары; микроскопиялық зерттеулер үшін 

препараттар дайындай алулары; қоршаған ортаны микробиологиялық 

бақылай алулары керек; 

- қоршаған ортаның нысандарын бағалау және микробиологиялық 

бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін, сонымен қатар осы нысандарды 

биоремедиациялау тәсілдерін игерулер керек. 

BH4522 Биотехнология негіздері 

кредит саны 2/5 ECTS. 

Пререквизиттер: 

Микробиология, биохимия (1+0+1) 

Бұл курс биотехнология саласында кәсіби біліктілік пен тапсырмаларды 

меңгеру мен танып білуге студенттерге мүмкіншілік береді  

биотехнологиялық өнімге қойылатын талаптарды білу; 

-биотехнологиядағы жаңа жетістіктердегі мағлұматтарды талдау және 

қорытындылау; 

-стандарттқа сай биотехнологиялық әдістерді меңгеру; 

-биологиялық объектілерді зерттеуде негізгі физиолого-биохимиялық. 

  ЖБТ 6 «Адам және жануарлар физиологиясы»  

EF3513 Экспериментальды физиология  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиты: адам және 

жануарлар физиологиясы, 

гистология, адам анатомиясы 

(1+0+2 )     

 

Мақсаты:организмнің қоршаған ортамен өзара қатынасының негізінде 

оның тіршілік қаблетілігін, қызмет механизмдерін және заңдылықтарын,  

әр түрлi деңгейндегі физиологиялық жүйелерiнiң  реттелуін және 

физиологиялық  заңдылықтарының зерттейтін негізгі әдістері 

қарастырылады.  

Міндеттері: физиологиялық эксперименті жүргізу техникасы туралы, 

алынған нәтижелерге анализ және синтез жасауды үйрену. 

-  Қазіргі заманауи физиологиялық әдістерге аса көңіл бөлуді. 

- ғылыми зерттеу әдістерін, экспериметі жүргізу, қан жүйесінің, 

қанайналу, тыныс алу, лактация, зат алмасу және энергия, сыртқа шығару, 

орталық нерв жүйесі, жоғары нерв қызметтері және анализаторлардың 

зерттеу әдістерін үйрену.  

-  

Студент білу керек: физиологиялық тәжірибе өткізуге байланысты 

заманауи аппараттарды меңгеруді.  

Игеруі керек: тәжірибелердің әсерлік принциптерін білу, техникалық 

сипатын білу, экспериментті жоспарлау, объектілерді таңдау, нәтижесін 

талдап тұжырымдау. Ағзаның күйін анықтау үшін, зерттеу нәтижесінде 

алынған ақпараттарды қарастырып, оларды әртүрлі деңгейде молекулалы 

деңгейден мүшелік деңгейге дейін салыстырып жүйенің көп кешенділігін 

түсіну. 

 

EF3513 Эндокринология  

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: 

Адам және жануарлар 

физиологиясы, гистология, 

биохимия 

(1+0+2) 

 

Эндокринология» курсында организм функцияларының гормоналдық 

реттелуінін негізгі принциптері, ішкі секреция бездерінің құрылысы мен 

қызметтері, гормондардың химиялық құрылысы, биосинтезі және әсер ету 

механизмдері туралы сұрақтар қарастырылады, сонымен қатар 

эндокриндік бездердің патофизиологиясы қарастырылады.   

Пәннің мақсаттары мен міндеттері: iшкi секреция бездерi туралы негiзгi 

ұсыныстарды, барлық мүшелер мен жүйелерлердiң үйлесімді қызметін 

реттейтің организмдегі нейро-иммунды-эндокриндік жүйенің бар болуын 

көрсету. «Эндокринология» пәнді оқу барысында эндокриндік бездерінің 

морфофункциональды ерекшеліктері, гормондардың химиялық 

Игеру керек: эндокринологияның мәселерін және оның басқа пәндермен 

байланыстарын білу; эндокринология саласындағы қазіргі заманғы 

жетістіктерін білу; тірі организмдердің гомеостазды қамтамасыз ететін 

реттеу механизмдерін, эндокринді бездердің құрылысының және 

қызметтерінің ерекшеліктерін, эндокриндік процестердің молекулярлық 

механизмдерін, зат алмасудың реттелу принциптерін, функцияларының  

пайда болу салыстырмалы физиологиялық аспектілерін, ақпаратты 

қабылдау, өткізу және талдау принциптерін білу. 

 



құрылысы, олардың биосинтезі, әсер ету механизмдері қарастырылады, 

организмнің физиологиялық қызметің, мүшелердің қызметтерің, оның 

механизмдерің, сыртқы ортаға бейімделуіндегі болатын өзгерістерін біліп 

қана қоймай болашақ қызметінде практика жүзінде іске асыруды үйрене 

қатар, күнделікті және әр түрлі қолайсыз жағдайларда кездескен 

уақыттарда шебер қолдана білуді үйрену.  

 

KF3515 Қан айналу физиологиясы 

кредит саны 3./5 ECTS 

  

Пререквизиттер:  

Пререквизиттер: жоқ 

физиологиясы, гистология 

(1+0+2) 

Қан айналу физиологиясы” университетік курсы студенттерді жүрек қан 

тамырлар жүйесінің құрылысы және қызметі жөнінде негізгі түсініктердің 

ғылыми негіздерімен таныстырады. Адамның денсаулығын сақтауда бұл 

жүйенің орны ерекше, ауруға шалдыққанда оның қызметінің өзгеруі, 

ағзаның біртұтастығын сипаттайтын, еңбекке өнімділігін арттыруда және 

климат түріне сай төзімділігін арттыруда жүйенің қызметінің 

ерекшеліктерін теориялық негіздерін анықтайды. 

Мақсаты :  қан айналу жүйесінің қызметіндегі механизм 

ерекшеліктерінің, ағзаның біртұтастығын сақтауда олардың маңызы және 

оныі сыртқы орта жағдайына бейімделуінде реактивтілікті қасиетін 

студенттер түсініп, іс жүзінде білімдерін қолдана алуына неізгі теориялық 

мәлімдемелер қалыптастыру.  

Міндеттері: 
- гемодинамиканың жалпы заңдылықтарымен спецификалық 

қасиеттерінің айырмашылығын түсіндіру; 

- қан айналу жүйесі физиологиясындағы  жаңа жетістіктерімен оның 

келешегімен таныстыру; 

- қан айналу жүйесінің барлық тарауларынан білім беру, жастық 

ерекшеліктеріне  тоқтап түсіндіру; 

- организмнің функционалды жағдайын бағалау әдістерімен 

таныстыру. 

 

Пәнді игеру барысында білу керек: 

-қан айналу жүйесі физиологияның теориялық және методологиялық 

негіздерін; 

- организмнің вегетативтік функцияларының механизмдері мен 

заңдылықтарын; 

- организм мүшелерінің арақатынасын және қоршаған ортамен байланысын 

көрсетіп түсіндіре білу; 

- организмнің жас ерекшеліктерінің негіздерін білу; 

- функционалды жағдайды бағалау әдістерін білу; 

- игерген білімдерін  организмнің функцияларын басқару әдістерін 

практикалық жұмысында қолдана білу. 

Игеруі керек: 

- қан айналу жүйесі физиологиясының мақсаты мен міндетін оның басқа 

пәндермен байланысын түсіну; 

- қан айналу физиологиясының заңдылықтарын және оның қоршаған 

ортаның өзгерістеріне бейімделуінің негізгі механизмдерін . 

Қолынан келуі тиіс: 

- Әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып анализдеу, 

физиологиялық зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, 

организмнің  экстремалды және қолайсыз жағдайларда функционалды 

жағдайын бағалау әдістерін игеру. 

 Алынған білімдерін және практикалық дағдыларын ғылыми 

зерттеу жұмысында қолдана білу. 

Меңгеру тиіс: игерген білімдерін  организмнің функцияларын басқару 

әдістерін практикалық жұмысында қолдана білу. 

 

ZhSF3517 Функционалды және бейімделу 

физиологиясы   

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: жоқ 

(1+2+0) 

 

Функционалды және бейімделу физиологиясы ” университеттік курсы 

бакалаврлар дайындығындағы бағытында негізгі пәндердін бірі болып 

табылады. Осы курста адаптивті үдерісінің заңдылықтарымен 

механизмдері туралы ұғымдарды , функционалдық жүйесінің бейімделу 

түрлі деңгейлерінің теориялық қағидаларымен таныстырып оның 

серпінділігінің психофизиологиялық тетігін, ішкі және сыртқы факторлар 

жүйелері, бейімделудің тиімділігі терең ашып практикалық ұсыныстармен 

таныстырады . 

Мақсаты – студенттердің білім жүйесін қалыптастыру, организмнің 

функционалды жүйелерінің бейімделу тиімділігін шамалайтын сыртқы 

және ішкі ортаның факторлары тұралы ұғымдарды толық белгілеп, 

эволюция барысында өндірілген бейімделу реакцияларын қарастыру.  

Міндеттері:  

- студенттерге қазіргі адапттивті үдерісінің заңдылықтарымен 

Пәнді игеру барысында білу керек: 

- функционалды жүйелер қызметінің жалпы заңдылықтарын; 

- сыртқы ортаның түрлі жағдайында бейімделу серпілістердің қалыптасу 

ерекшеліктерін; 

- функционалды және бейімделу физиологияның жетістіктерімен 

келешектегі дамуын және практикалық қолдануын. 

Қолынан келуі тиіс: 

 Әдебиеттер мен электронды көздерден ақпаратты алып анализдеу, 

физиологиялық зерттеулер мен тәжірибе қою әдістерін қолдана білу, 

организмнің  экстремалды және қолайсыз жағдайларда функционалды 

жағдайын бағалау әдістерін игеру. 

 Алынған білімдерін және практикалық дағдыларын ғылыми 

зерттеу жұмысында қолдана білу. 

Меңгеру тиіс: игерген білімдерін  организмнің функцияларын басқару 



механизмдері туралы ұғымдарды беру; 

- студенттерге  функционалдық жүйесінің бейімделу түрлі деңгейлерінің 

теориялық қағидаларымен таныстыру; 

- бейімделу процесінің жалпы заңдылықтарымен психофизиологиялық 

механизмдерінің негіздерін беру; 

- қажетті негіздік білімдерін организмнің бейімделу мүмкіншілігін 

бағалауға қолдана білу.  

 

әдістерін практикалық жұмысында қолдана білу 

 

ZhSF3517 «Жасқа сай физиология» кредит 

саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Пререквизиттер: адам және 

жануарлар физиологиясы, 

гистология 

(1+2+0)     

 

 «Курсқа қысқаша сипаттама: Университеттiк «Жасқа сай физиология» 

курсы студенттерді балалармен жас өспiрiмдер денсаулығының өсу және 

дамудың ортақ заңдылықтарымен,  организмнің барлық жүйелерiнiң 

қалыптасу және дамуының ерекшелiктерiмен таныстырады, сонымен 

бiрге,  әр түрлi шақтық кезеңдерде организмнің адекватты физиологиялық 

мүмкiндiктерiне ғылыми – қисынды, оқу-тәрбиелiк теориялық база  

бередi.  

Мақсаты – балалар мен жас өспiрiмдердің даму барысында   жас 

ерекшеліктері жөнінде студенттерде  бiлiм жүйесі мен ұсыныстардың  

қалыптасуы.  

Міндеттері: ортақ заңдылықтар және организмнің әр түрлi жүйелерiнiң  

ерекшелiктерi және олардың жеке құрылымдық элементтерiн дара даму 

процесте түсiнумен қамтамасыз ету; 

 • жасқа сай физиологияның жаңа жетiстiктерi және оның дамуымен  

таныстыру; 

 • организмнің жас және жыныс ерекшелiктерiнiң  функционалдық 

жағдайының  кейбiр әдiстерiне ие болуға көмектесу;  

зиянды әдеттерден аулақ болуға, психикалық, соматикалық және 

денсаулықты сақтауға, дұрыс тамақтануға, жұқпалы аурулардан сақтанып,  

дағдылануға үйрену. 

Бакалаврдың негізгі құзыреттері: 

 Бакалавр «Жасқа сай физиология» курсын  игеру барысында бiлуі 

керек: 

 • дамитын организм физиологиясының теориялық және 

әдiстемелiк негiздерiн; 

 • баланың мiнез-құлығының психофизиологиялық аспектiлерiн; 

 • организмнің висцерал жүйелерi дамуының механизмдерін және 

қалыптасуын;  

 • онтогенез кезіндегі организмнің сенсор жүйелерiнiң дамуының 

ерекшелiктері; 

 • анатомия және адам физиологиясы бойынша орта бiлiм 

мектептерінде педагогикалық белсендiлiктi енгiзу үшiн базалық 

дайындықта болу. 

Игеру керек: 

• жасқа сай физиологияның аумағында ғылыми және қолданбалы 

мәселелердi сауатты құрып шешуді; 

• балалар мен жасөспірімдердің жас ерекшеліктері және салауатты өмір 

салты жөнінде алған білімдерін ескере отырып мектептегі оқу-тәрбиелік 

процестерін рационалды ұйымдастыру барысында алған білімдері мен 

дағдыларын қолдану. 

 

EF3518 Экологиялық физиология  

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: ботаника, 

зоология, цитология, гистология, 

генетика, молекулярная биология, 

эндокринология, иммунология, 

физика, химия,педагогика. 

(1+2+0) 

Курсқа сипаттама: Бұл пән организм сыртқы ортаның төтенше 

жағдайларына, ауа райына, география жайларына, әлеуметтік талаптарына 

сәйкес үнемі бейімделіп отыратындығын ашып көрсетеді. Өйткені 

эволюциялық даму оның ортадағы әр алуан температура өзгерістерінен, 

оттегі, тағам және су тапшылығынан сақтайтын қорғаныш әсерленістерін 

қалыптастырады. Сөйтіп, тірі организмдер мен олар мекендейтін орта 

өзара топтану арқылы бір тұтас экологиялық жүйені құрастырады. Адам 

мен оны қоршаған аймақтың өзара байланысын жалпы экология ғылымы 

зерттейді. Ал экологиялық физиология қоршаған ортаның климат пен 

географиялық табиғи факторларының әсерінен адам және жануарлардың 

организмдегі физиологиялық ерекшеліктерің және организмнің әртүрлші 

түрткілерге бейімделісін зерттейді.    

Курстың мақсаты мен міндеттері: казіргі талапқа сай экологиялық 

мамандар дайындаудың сапасын жоғарылата отырып, жас ұрпақтарға 

білім және тәлім-тәрбие берудің, әсіресе орта, арнаулы оқу орындарында 

оқитын оқушылардың білімінің сапасын көтеруге бағытталып 

отырғандығын көреміз. Салауатты өмір сүру үшін организмде жүріп 

жатқан физиологиялық процестердің мәнісін, мағынасын, мазмұнын ашып 

көрсету және реттеу. Механизмдерін түсіндіру арқылы болашақ 

Курсты оқып білу нәтижесінде студенттердің білуі керек жәйттар: 

- экологиялық физиологиясының теориялық және методологиялық 

негіздерін; 

- физиологиялық процестерінің реттеуліндегі нервтік және гуморальдік 

механизмдерінің әрекеттесуін; 

- экологиялық және т.б. факторларының әсеріне қарай ағзаның 

функциональдық жағдайын бағалау; қозғалыстын, тамақтану ережелерін 

қолайлы ұйымдастыруынын дағдаларының кейбір тәсілдерің білу. 

 

 



мамандардың ой-өрісін, білім ауқымын кеңейту. Сонымен қатар болашақ 

экологиялық мамандарды экологиялық факторлардың әсерлерінен адам 

және жануарлардың ағзаларындағы ерекшеліктерімен таныстыра отырып 

ғылыми-практикалық ойлау қабілеттілігін және материалистік 

диалектикалық көзқарастарын қалыптастыру. 

 

Nei4519 Нейрофизиология 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: жоқ 

физиология человека и животных, 

гистология 

(1+2+0)    

 

Курсқа қысқаша сипаттама: «Нейрофизиология» курсы студенттерді 

орталық жүйке жүйесінің функциялық заңдылықтарымен және жоғары 

жүйке әрекеті дамыған және дамып жатқан организмнің, орталық жүйенің 

негізін жасаумен таныстырады. Әсіресе,  балалармен  жас өспiрiмдердiң 

коммуникативті мiнез-құлығының бұзушылықтарына,  маскүнемдiк пен 

нашақорлықтың психофизиологиясына, салауатты өмiр салтын 

қалыптастыруға көп мән беріледі. 

Мақсаты – орталық жүйке жүйесінің функционалдық жалпы 

заңдылықтарының жұмыс істеуі және жоғары жүйке әрекетiнiң ортақ 

заңдылықтары туралы,  студенттердің нысананы көздейтін ұсыныстарды 

жасауы. 

Міндеттері: орталық жүйке жүйесінің жалпы функционалдық 

заңдылықтарының және жоғары жүйке әрекетін, функционалдық 

жүйелер-қызмет етудің физиологиялық негізін жасауды қамтамасыз ету; 

 • орталық жүйке жүйесiнiң физиологиясының жаңа жетiстiктерiмен және 

оның дамуының жетістіктерімен таныстыру;орталық жүйке жүйесінің  

функционалдық жағдайының кейбір әдістерін бағалау және жоғарғы 

психикалық функцияларын игеру. 

«Нейрофизиология» курсын игеру барысында бiлуi керек:  

• дамыған және дамитын организмнің жоғары жүйке әрекетін және орталық 

жүйке жүйесiнiң физиологиясының  теориялық және әдiстемелiк негiздерiн; 

• мидың саналы түрде әрекеттерін танып білуді,  назарды, ес пен үйрену 

механизмдерін  

• онтогенез  процесіндегі сананың қалыптасуы және психикалық 

әрекеттерге арналған  сенсорлық ақпараттардың мәні. 

 

 

Imm4520 Иммунофизиология 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: адам және 

жануарлар физиологиясы, 

Биохимия, адам анатомиясы, 

Биология клетки, Гистология, 

Микробиология и вирусология 

(1+0+2)      

 

Курска қысқаша сипаттама. Барлық иммунитет түрлерін, иммундық 

жүйенің эволюциясын және онтогенезін көрсету. Гиперсезгіштік 

реакцияларымен иммунодефициттік күй-жағдайларын құрастыру көрсету. 

Студенттердің өзгеше ағзадағы иммундық реакцияларын туудыратын 

жасушалар, иммуноглобулиндер, нейроиммуномедиаторлар, 

цитокиндерге көңіл аудару. 

Мақсаты – Т - және В- иммундық жүйелердің қатерлі ісіктерге қарсы, 

трансплантациондық, бактерияларға қарсы, вирустарға қарсы, 

паразиттерге қарсы иммунитеттердің ролін ашу.  

Пәнді оқытудың мәселелері: студенттер иммунды жүйенің функциялар 

механизмдері жайында, иммунды жауапты реттеуші механизмдері 

жайында, патологиялық күйдің дамуы кезінде иммунды механизмдердің 

ролі жайында, типтік жалпы патологиялық процестер жайында, 

практикалық мәселелерді шешуге алған білімдерінің қолдану 

мүмкіндіктері жайында комплексті білімді алу керек. 

 

Білуге: иммунды жүйенің құрылысы мен қызметті; иммунды жауаптың 

даму механизмдерін; организмнің әртүрлі формасында реакциялардың даму 

себептерін, патологиялық процестердің дамуында иммунды жүйенің ролің; 

типтіқ және патологиялық реакцияларды; трансплантантты күшпен тартып 

алу кезінде және қатерлі ісіктің дамуы кезінде иммунды жүйенің ролін 

білуге міндетті. 

Істей алуға: алған теориялық білімдерін практикалық мәселелерді шешуге 

қолдана білуге міндетті. 

 



Hro4521  Хронофизиология.  

кредит саны 3./5 ECTS   

Пререквизиты:  адам және 

жануарлар физиологиясы 

(1+2+0) 

Студенттер бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек: 

Хронофизиология курсын оқу барысында студенттердің білуіне қажетті 

білімнің, дағдының және біліктіліктің негізгілері мыналар :-

биоырғақтылық заңдылықтарының физиологиялық құбылыстарға қолдану 

шекарасы туралы түсініктер. 

Хронофизиология мен биоырғақтардың көрсеткіштерінің негізін, 

биологиялық ырғықтыр құрылымын, десинхроноз қандай жағдайда пайда 

болады, осцилляторлар, пейсмекер және биологиялық ырғақтардың туу 

ерекшеліктеріне аса назар аудару арқылы ағзада болатын физиолгиялық 

өзгерістер 

Игеруі керек: теориялық білімдерін өзінің зерттеу жұмыстарында қолдана 

білу. 

Қалыптасатын дағдылар: Хронофизиология курсы хронобиология 

деңгейінде жүргізіліп жатқан іргелі заңдылықтар мен қолданылмалы 

зерттеулерді студенттердің терең ұғынуын қамтамасыз ету, мұның өзі 

физиология жетістіктерін адамдарға қолдануға және олардың еңбек ету, 

оқу, спортсмендердің жаттығу кезіндегі жетістіктерінің сапасын арттыруға 

мүмкіндік береді 

 

RF4522 Реттелу физиологиясы  

кредит саны 2/3 ECTS. 

Пререквизиттер:адам және 

жануарлар физиологиясы, 

гистология 

(1+1+0) 

Мақсаты - Организмнің алуан түрлi және аралық жүйелiк өзара 

байланыстарын өзгертетiн және талдауда реттеуiш жүйелердiң 

әрекеттесуiн зерттеу және жүйелiк көзқарасты қолдану. 

Функционалдық белсендiлiктiң  тiршiлiк орта жағдайында 

өзгерген ішкі және аралық алуан түрлі байланыстарын өзгертетін 

талдаушы жүйелердің арақатынасын зерттеу және жүйелі тұрғыдан 

қолдану. 

Мәселе:  

 студенттерге қазіргі заманғы психикалық және мінез-

құлықты, гомеостаздық функционалдық жүйенің заңдылықтарымен және 

реттеуші механизмдерінің ұсыныстарын беру;   

 программалық мінез-құлықты денсаулық пен 

функционалды жүйе диагностикасы үшін керекті базалық білімді қолдану 

Курсқа қысқаша сипаттама: функционалды жүйені 

доминантты басқаруды, бірлік ретінде медико-биологиялық 

функционалды жүйені ерекше басқаруды, функционалдық жүйенің 

гомеостаз орнына жүйелік концепцияның жиынтығын организмнің 

интегративті әрекетін  және  функционалды жүйені басқарудың негізгі 

принциптерін қарастырады. 

Жүйелік компенсацияның бұзылған функцияларын және 

жүйелік позицияны, сонымен қатар, норма және патология кезіндегі 

дамушы компенсаторлық реакцияның нормасын, реттеуші жүйенің 

арақатынас механизмдерін анализдейді.  

Студент «Реттеуші физиология» курсын игеру барысында 

бiлуi керек:  

 организмнің өзін-өзі және реттеуші механизмдерін, 

жүйелік анализ элементтерін; 

 организм функциясының интеграциялық принциптерін;  

 организм ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау үшін  

жүйенің және процестердің қалыптасуы . 

           Істеуге міндетті: 

Реттеуші физиологияның фундаментальды және қолданбалы 

мәселесін шешуді жоспарлау  үшін алған білім мен методикалық 

нұсқаулықты   қолдану. 

Организмнің нормадағы және әртүрлі реттеуші және 

функционалдық жағдайында функционалдық жүйенің бірнеше әдістерін 

бағалап, меңгеруі керек. 

 

Алғы-шарттар: Адам және жануарлар физиологиясы, гистология. 

 

  ЖБТ 7"Топырақтану технологиясы"  

TM3513      Топырақ мелиорациясы 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: Химия, Физика, 

Ботаника, Экология, Биохимия, 

Топырақтану. (1+0+2)  

 

 

Курстың мақсаты – Қазақстан зонасы бойынша топырақ 

мелиорациясының принциптері және әдістерімен таныстырады. 

Топырақтың қасиеттері, режимі және деградациялық процестерден 

қорғауды оқып біледі. Курста сорланған, сортанданған және деградацияға 

ұшыраған жерлер туралы мәліметтер, және де  суармалы жағдайда 

ауылшаруашылықты дақылдарды өндіру, қазіргі кездегі суарудың суды 

сақтайтын технологияларын және орман-мелиортаивтік шаралары 

келтірілген.  

 

игерілген жерлердің негізгі топырақ-мелиоративтік көрсеткіштерін, 

топырақ қасиеттеріне және режиміне байланысты топырақ 

мелиорациясының шаралары мен әдістері; 

-далалық және лабораториялық мелиоративтік  жұмыстарыд орындау; 

-химия анализдерінің нәтижелері бойынша топырақ процестерінің жолын 

талдауды және мелиоративтік проектерді жасауды білу 

 



TZHFA3514   Физикалық және химиялық 

топырақ зерттеу әдістері 

кредит саны 3/5 ECTS. 

Пререквизиттер: Химия, Физика, 

Ботаника, Экология, Биохимия, 

Топырақтану. 

(1+0+2) 

Курстың мақсаты – топырақтың физикалық және химиялық әдістерін 

игеру.  Топырақтың физикалық көрсеткіштерін және химиялық 

құрамдарын анықтайтын қазіргі құралдарды оқып-білу. Олар:: 

фотоколориметриялық, спектрометриялық, атомно-адсорбциялық, 

ионометриялық газды-сұйықты хромоторграфиялық және т.б. 

 

 

-топырақтың физикалық және химиялық зерттеу әдістерінің принциптерін 

білу; 

- топырақтың физикалық көрсеткіштерін және химиялық құрамдарда  

қазіргі құралдарда анықтауды, қолданбалы түрде оларды пайдалануды. 

 

TEBTKTP3515 Топырақты экологиялық бағалау 

және топырақты қорғау 

технологиясы    

кредит саны 3/5 ECTS.   

Пререквизиттер: жоқ. 

 (2+0+1) 

Курстың мақсаты:  республиканың региондары бойынша топырақ қоғау 

технологияларының элементтерін зерттеп білу және топырақ типтерінің 

экологиялық мониторингін жүргізуді игеру. 

Курста топырақ мониторингінің негізгі мазмұны және топырақтардың 

жағыдайына байланысты оны қорғау технологияларын өңдеу корсетіледі. 

Топырақ ресурстарын табиғи және антропогенді бұзылу факторларынан 

қорғау , құнарлығын қалпына келтіретін дақылдарды өсіру 

технологиялары, ауыспалы егістіктер мен агротеникалық тәсілдері 

қарастырылады. 

Курсты игергенде қажет:  

- топырақтың экологиялық мониторингінің негізін, ерекшеліктерін, 

қасиеттерін  және топырақты эрозиядан, деградациядан, ластанудан және 

шөлденуден қорғауға қажетті  технологияларды білу.  

-топырақ жамылғысына антропогендік әсерлердің дәрежелерін анықтай білу 

және оларды қорңау технологияларын дайындау. 

 - нақты миндеттерді атқаруға топырақ мониторингінің барлық түрлерін 

пайдалануды дағдылану. 

ETVPP3516 Топырақ құнарлығын ұдайы өндіру 

энергияны үнемдеу   

кредит саны 3 /5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ. 

(1+0+2) 

Курстың мақсаты – биогеоценоздар мен агроценоздарда топырақ 

құнарлығының қалыптасу зандылықтары және қалпына келтіру жолдары 

туралы студенттерге білім беру. Топырақ құнарлығының  физикалық, 

химиялық және  биологиялық көрсеткіштері және оларды анықтау 

әдістері қарастырылады, топырақ құнарлығын қалпына келтіруді 

қамтамасыз ететін азык-түлікті және жем-шөпті өсіру заманауи энергияны 

үнемдеу технологиялары келтіріледі. 

Білу: топырақ құнарлығының  физикалық, химиялық және биологиялық 

параметрлерін және оларды қалпына келтіруге арналған заманауи 

энергияүнемдеу технологияларын. 

Істей білу: энергияүнемдеу технологияларының жобаларын дайындау үшін 

биогеоценоздар мен агроценоздардағы энергия мен зат айналымының 

теориялық есептерін шығаруды. 

TKGK3517 Топырақ қабатының географиясы 

және картографиясы 

  кредит саны 3/5 ECTS.  

Пререквизиттер: жоқ  

(2+0+1) 

Курстың мақсаты – топырақ жамылғысының географиялық таралу 

заңдылықтарын және аймақты топырақ географиялық аудандастырудыды 

оқып-білу. Топырақ географиясы, картографиясы және классификациясы 

туралы білім алу. Топырақтың қазргі кезеңдегі классификациясын , 

диагностикалық көрсеткуштері бойынша анықтауды біліп, топырақтың 

әртүрлі картографиялық әдістерін қолдануды (  натуралық, аэрофото, 

космостық түсіру және т.б.) 

 

Жазық және тік белдеулік зоналық топырақтарды және олардың 

диагностикалық көрсеткіштерін білу; 

-  қазіргі жаңа технологияларды пайдаланып әртүрлі масштабтағы топырақ 

карталарын құрастыру үшін далалық және камералдық жұмыстарды 

орындауды білу; 

- Топырақты диагностикалау және картографиялаудың әдістерін 

қолданбалы түрде қолдануды; 

-  

TPMM3518 Топырақтық процестердің 

математикалық модельденуі кредит 

саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: Математика, 

Ботаника, Экология, Топырақтану 

(2+1+0)       

Курстың мақсаты – топырақ процестерін зерттеудің математикалық 

тәсілдерімен таныстыру. Топырақ ресурстарын тиімді пайдалануды 

болжауды, топырқты сақтайтын агротехнологияларды және 

биотехнологияларды, егін шарушылығын химизациялануын 

қолайландыру, агроэкологиялық экспертиза және топыраққа тиетін 

әсерлерді бағалауды. Осы процестердің математикалық моделдері 

олардың салдарын болжауға мүмкіндік береді. 

 

-  қазіргі кездегі математикалық моделдеудің әдістерін білу, топырақ 

процестерін зерттеудің математикалық тәсілдерін қолдануды; 

- топырақ процестерін зерттеудің математикалық модельдеу әдістерін 

игеру; топырақ ресурстарын экологиялық тиімді пайдалану үшін топырақ 

процестерін модельдеу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBZHEB45119 Топырақ бонитировкасы және 

жерді экономикалық бағалау 

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: Математика, 

Топырақтану. 

(2+1+0) 

Курстың мақсаты – бонитировка шкаласын құрастыру әдістерін оқып-

білу, жерді пайдаланудың тиімділігін негіздеу, жер кадастрын құрастыру, 

топырақ көрсеткіштері және көпжылдық орташа өнімділігі бойынша  балл 

бонитетін есептеу. Топырақ жамылғысының жағдайына  экономиканы 

кешенді бағалау, агроэкожүйелердің өнімділігі және 

агротехнологиялардың тиімділігі, туындайтын экологиялық қауіп-

қатерлерді талдау. Қолданатын технологиялық әдістердің тиімділігін 

бағалау. 

 

- топырақ бонитировкасының негізгі әдістерін, агроөндірістік аудандастыру 

және жерді экономикалық бағалау әдістерін  білу,  

- топырақтың физикалық және химиялық қасиеттері , көпжылдық орташа 

өнімділігі бойынша  балл бонитетін есептеуді; 

-.жер ресурстарын экономикалық бағалау саласында қазіргі әдістерді 

басқаруды 

 

OMKTTO4520 Өсімдіктерді минералды 

қоректендірудегі топырақ 

технологиясының оптимизациясы  

кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: Химия, Физика, 

Ботаника, Экология, Биохимия, 

Топырақтану. 

(1+1+1)  

Курстың мақсаты – өсімдіктің қоректік тәртібі мен оны оңтайландыру 

технологиясын оқып білу. Курста негізгі топырақ түрлеріне қатысты 

топырақ құрамындағы өсімдік қорегінің макро- және микроэлементтері, 

оларды қажет ететін дақылдарды өңдеуді есептеу, минералды және 

органикалық тыңайтқыштарды енгізу уақыты мен нормасын есептеу. Осы 

есепке байланысты өсімдік қорегін оңтайлау технологиясын құрастырады.    

 

- топырақтың негізгі түрлеріне байланысты топырақтағы өсімдік қорегінің  

оңтайлы макро- және микроэлементтерін білу. 

- қоректің элементтерін қажет ететін  өңделетін дақылдарға және 

минералды және органикалық тыңвйтқыштарды енгізу нормасын есепке ала 

білу керек. 

- өсімдік қорегін оңтайландыру бойынша тапсырмалар қою дағдысын игеру.   

 

ZhKZhPKH 

4521 

Жер кодексі және жерді 

пайдаланудың құқықтық негіздері   

 кредит саны 3./5 ECTS 

Пререквизиттер: Экология, 

Топырақтану. 

(2+1+0) 

Курстың мақсаты – студенттерді жерге орналастыру мен жерді 

пайдаланудың негізгі заңнамалары мен  жердің заңнамасының 

ұстанымдарымен таныстыру. 

Курста жаңа нормативті актілер, меншіктік құқығы, жерді пайдалану 

құқығы, өзге де жерге қатысты құқықтар, жер санаттары, жерді қорғау, 

мемлекеттік бақылау, жерге орналастыру, мониторинг және жер кадастры 

қарастырылады.   

- Қазақстан Республикасының жер, жер қойнауы туралы заңдарын, жер, 

орман, су және т.б. кодекстерді білу; 

- жерді пайдаланану мен қорғау үшін мемлекеттік бақылаудың арнайы 

құжаттарын бекіте білу; 

-  жерді пайдаланудың қазіргі заманғы  үрдістері оңтайлану және 

реформалаумен басқарудың дағдыларын игеру.   

TB4522 Топырақ биологиясы  кредит саны 

2/3 ECTS.  

Пререквизиттер: Ботаника, 

Экология, Микробиология, 

Топырақтану. 

(1+1+0) 

Берілген курстың мақсаты – топырақ ортасында тіршілік ететін жануар 

әлемін оқып білу және топырақ қабатын біртұтас планетарлық қабықша 

ретінде қарастыру. Модуль топырақ биотасының негізгі өкілдерін 

зерттейді.  

Модульдың тапсырмалары мен мағынасы топырақ биотасының табиғатта 

болып жататын заттар айналымына және өнімділікті жоғарылататын 

биологиялық әдістерге қатысатын экологиялық қызметтерді зерттеу 

болып табылады. 

- Топырақ биотасының негізгі өкілдерінің  тіршілік әрекетімен байланысты 

экологиялық және биологиялық үрдістерді білу. 

- микробиологиялық зерттеу әдістерін және микроорганизмдер мен 

микрофаунаның таза дақылдарын бөліп алуды меңгеру; 

-   құнарлылықты жаңғырту мақсатында жоба жасау үшін теориялық білімді 

пайдаланудың дағдысын игеру.  

 



5B070100–БИОТЕХНОЛОГИЯ   МАМАНДЫҒЫ 

  Пәндер 

коды   

Пәндер атауы,  

кредит саны, 

пререквизиттер   

Мақсаты, міндеттері, курстың қысқаша мазмұны  Оқытудың  нәтижелері  

 

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

KT 1101 

Қазақстан тарихы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттері: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты деректер мен тарихи 

айғақтарды оқыту арқылы жаңа теориялық және әдіснамалық көзқарастар 

тұрғысынан таныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан мемлекетінің 

қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі өткен тарихи кезеңдерімен қалыптасқан 

Қазақстан мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы 

талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік басымдылықтарын, 

ерекшеліктері мен маңызын шынайы және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі Қазақстанның тарихи 

тұлғаларын оқыту барысында аналитикалық және аксиологиялық талдау 

жасау дағдысын меңгеру; 

KBK(O)T 

1102 

Кәсіби бағдарлы қазақ 

(орыс) тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, ғылыми 

және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге 

үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) тұжырымдамалық 

негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен 

даму  үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі 

туралы іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында 

мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық 

сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми 

ақпаратты қорытындылай  білу. 

- 

KBSh 1103 

Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сөздік қорын толықтыра және 

кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру 

дағдыларын дамыта отрып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, 

түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша 

жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда 

серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. Курс 

тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының 

болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру. 

 

GTF 2104 

Ғылыми таным 

философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия 

ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс 

алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен 

қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, 

инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, 

қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және 

қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. 

Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, 

механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық 

мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. 

Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында 

қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы 

кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның 

және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық 

қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі  төзімділік қағидалары мен 

мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Студенттерде 

сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, 

әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен 

өзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін 

білу; 

- қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби 

қызметтегі маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени 

жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай білу; 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, 

заңдарын және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау 

инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен 

үдерістерді талдауда қолдана білу. 



өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. 

ӘЛЕУМЕТТІК-КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

 

TKP 2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық білімдердің 

орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу 

үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық мәселелерін 

танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық 

ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік 

психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі 

теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар жүйесін  Мақсаты: 

Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық білімдердің 

орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби 

қалыптасу үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын 

оқытуда  білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық 

мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-

психологиялық ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 

Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық 

негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму 

заңдылықтары, әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, 

жаңа психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу 

технологиясы. 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны жетілдіруге септігін тигізетін 

практикалық ұсыныстарды жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-қатынас мақсатында 

тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKA2202 

Теориялық және 

қолданбалы әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттері: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, діни, 

экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, 

олардың арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер сипаттамасы. 

Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық ұғымдар, 

социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай 

жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық 

тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, 

төзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, 

пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ZhAOE 

2203 

Жеке және әлеуметтік 

өрлеу этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала-

рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика 

нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. 

Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі 

үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін 

қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысымен 

таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі 

этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы 

адамгершілік жағынан  өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық 

шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; 

- өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет 

және мораль нормалары тұрғысынан бағалау. 

 

 

 

MD 2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі ерекшеліктерімен 

таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени және діни  эволюциясын 

қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін құбылыстарын 

зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану әдістерін, «диалог» ұғымын 20-21 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени төзімділікті білу; 

- өткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның базалық 

құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, ғылым, дін 

және өнердің мүмкіншілік өзараәрекеттесу перспективасын болжай 



ғасырдың гуманитарлық ғылымының басты категориясы ретінде түсіну, 

сонымен қатар теориялық тілдің өзіндік ерекшелігін оның  негізгі 

экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі мен 

көкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның метафизикалық және діни 

тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және диахрондық 

байланысын анықтай алу, олардың себептері мен салдарын көрсете 

білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып төзімділік 

мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби өзараәрекеттестік дағдыларын 

меңгеру. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, діни, 

экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, 

олардың арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер сипаттамасы. 

Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық ұғымдар, 

социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай 

жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық 

тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде 

тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, 

төзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, 

пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ATK 2206 Адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау үшін қажетті 

практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді меңгеру, тіршілік ету 

ортасының жағымсыз әсерін сәйкестендіру және адамның,  өмір сүру 

ортасының жағымсыз әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және жүзеге 

асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық қауіптер, олардың 

қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және табиғи ортаға, зиянды және қауіпті 

факторлардың әсер ету сипаты, олардан қорғану әдістері. Қауіпті құбылыстар 

мен үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен болжамы.  

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи және 

техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- төтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде өзінің өкілеттілігі 

щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді теңестіре білу 

және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін бағалай алу; 

- төтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен технологияларын 

меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты 

даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды  кең 

профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі теориялық және 

практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен 

табиғатты тиімді пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

өзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның 

тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, саяси және 

әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен рөлі; қазіргі заманның 

жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу кезеңдері мен 

салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы  

мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық серіктестік туралы 

мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны 

реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды катастрофиялық 

тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың және адамдардың 

өмір сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы өзгертуге бағытталған 

адамзаттың тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және 

стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзараәрекеттесу 

заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін 

практикалық қызметте қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен 

қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын 

меңгеру. 



KK 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізігі 

ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізгі ережелері. 

Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және әлеуметтік мемлекет 

құрудың теориялық негіздері. Қазақстанның 2010-2020 жж. арналған 

Тұжырымдамалық құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 

2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде қазақстандық 

құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен 

бостандықты қорғау және өміршеңдік жағдайында еркін қолдана білу.  

 

EN 2209 Экономика негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, ұғымдар мен 

заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар. Негізгі 

микро- және макроэкономикалық көрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  

Нарықтық бағалау-білім беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық 

даму беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың қазіргі 

жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының экономикалық 

негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика мен қоғам 

өміріндегі құбылыстар мен үдерістердің өзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана білу. 

 

 

ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ (STEM) МОДУЛЬ 

BAT 2301 Биотехнологиядағы 

ақпараттық технологиялар 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Mat 1301 

2/0/1 

 

РС  аспаптардың құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу. Компьютердегі 

деректер сақтаудың ақпараттық технологиясы. Файлдар және деректер базасы. 

Файлдік жүйе.  Компьютерлік программалаын әзірлеу. Оперативтік жүйелер, 

технологиялық процесстер мен функциялары. Алгоритмдер және блок-нұсқау. 

Интерфейс User.  MS Word текст-редакторы. Excel MS кесте-редакторы.  

Студенттер ПК есептерін шығару алгоритмдерді білуі тиіс; 

-арнайы компьютерлік бағдарламаларды әзірлеу тәсілдерін  меңгеру; 

-оперативті жүйлерді, әр түрлі утилиталарды қолдана білу  

BFiz 3302 Биофизика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Fiz 1303  

 2/0/1 

 

Курс  оқытудың мақсаты – студенттерге биофизикалық процестердің 

ерекшеліктері мен объекттері жөнінде, биологиялық процестер мен 

құбылыстарға негізгі биофизикалық көзқарастар жөнінде тереңдетілген кең 

білім беру, биофизиканың негізгі заңдарымен және принциптерімен 

таныстыру. 

 

Білуге: клеткалар мен тұтас ағза биофизикасының негізгі қағидаларын; 

биологиялық заңдар мен құбылыстар негізінде жатқан негізгі 

физикалық заңдарды; термодинамиканың бірінші және екінші 

бастамаларын; Гесс заңын, Пригожин және Э.Бауэр принциптерін; 

биоэлектрлік және фотобиологиялық процестердің механизмдерін; 

радиобиология негіздерін және сәулелік зақымдарды; биологиялық 

ырғақтарды генерациялау механизмдерін; биожүйелердің 

электрөткізгіштік принциптерін; зерттеулердің негізгі биофизикалық 

әдістерін. 

Істей алуға: алған теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

өздерінің зерттеу практикасында пайдалану. 

Fiz 1303 Физика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2/0/1 

 

Модульде биотехнологиялық есептерін шешу үшін заманауи физиканың 

төмендегідей тақырыптар:  механика, молекулялық физика, термодинамика, 

электростатика, электромагнетизм, оптика, атомды және ядролық физика 

қарастырылады. Модульде физиканың теориялық және практикалық 

мәселелер қарастырылады. 

Студент метрикалық жүйені және оны қолдану ережелерін білуі тиіс, 

кинематика заңдарын, физикалық механика негіздерін, инерция, 

электродинамика, кванттық механика,  гравитациялық, және  

электростатикалық теорияларының негізін, молекулярлы-кинетикалық, 

классикалық электронды теорияларының негізін білуі тиіс; 

-физикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдауға 

құзыретті болуы тиіс; 

- жүргізілген физикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар 

жасай алуы тиіс; 



Mat 1304 Математика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2/1/0 

 

Пәннің мақсаты: «Математика» пәніндегі игерілген математикалық әдістерді 

биотехнологиялық есептерді модельдеуде іскірлікпен қолдану. Пәннің 

міндеттері: пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын:  сызықты 

алгебра және аналитикалық геометрия элементтері, матанализге кіріспе, 

бірайнымалы функцияның дифференциалдық есептеуі, функцияны оның 

туындысы арқылы зертеу, анықталмаған, анықталған, меншіксіз интеграл, 

дифференциалдық теңдеулер т.с.с., сонымен қатар оларды қолданып нақты 

есептердің шешу әдістерін меңгеру 

 Студент дифференциалдық және интегралдық есептеулерді толық 

игеріп, оны биотехнологияның  математикалық есептерінде қолдана 

білу тиіс; 

- математикалық модельдерді құру дағдысына ие болуы тиіс; 

- қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін 

таңдауға құзыретті болуы тиіс; 

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ  МОДУЛЬ 

Модуль 1. Жалпы химия және  биохимия 

BHim 1401 Бейорганикалық  химия 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2/0/1 

Мазмұны: қазіргі химия ғылымының негізін үйрену: атом құрылысы, 

молекула және химиялық байланыс туралы квантты-механикалық тұжырым; 

зат құрылысы және заттың химиялық құрамы мен құрылысы арасындағы 

тәуелділік; химиялық реакциялар жүруінің негізгі заңдылықтары.  

 - заттардың айналу және химиялық реакциялардың жүру 

заңдылықтарын; органикалық қосылыстардың топтары мен атауларын 

білуі тиіс.  

 - химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеті мен  

өзара байланысын болжай алуы және сәйкесінше сандық есептерді 

шыгара алуы тиіс. 

- заттың сандық және сапалық сипаттамасын анықтауға арналған 

химиялық және физика-химиялық әдістерді қолдану біліктілігі; 

анықталған концентрацияда ерітінді әзірлей білу құзыреттілігі болуы 

керек. 

 

AHim 1402 Аналитикалық  химия 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2/0/1 

Мазмұны: қазіргі химия ғылымының негізін үйрену: атом құрылысы, 

молекула және химиялық байланыс туралы квантты-механикалық тұжырым; 

зат құрылысы және заттың химиялық құрамы мен құрылысы арасындағы 

тәуелділік; химиялық реакциялар жүруінің негізгі заңдылықтары, 

биологиялық белсенділікке ие табиғи органикалық қосылыстар; органикалық 

қосылыстардың қасиеті, құрылысы мен құрамын зерттеу әдістері және 

олардың зерттеу және өндірістік процестерде қолданылуы.  

Модульді оқу барысында студент меңгеруі тиіс  

 

 - заттардың айналу және химиялық реакциялардың 

жүрузаңдылықтарын; органикалық қосылыстардың топтары мен 

атауларын; сапалық және сандық талдау әдістерін; бөгде заттардан 

тазалау әдістерін, биологиялық белсенділік және құрылысы 

арасындағы өзара байланысты білуі тиіс.  

 - химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеті мен  

өзара байланысын болжай алуы және сәйкесінше сандық есептерді 

шыгара алуы; бөгде заттарды анықтай алуы, реакция ортасынан 

мақсатты өнімді бөліп алуы, жүйелей алуы тиіс. 

- заттың сандық және сапалық сипаттамасын анықтауға арналған 

химиялық және физика-химиялық әдістерді қолдану біліктілігі; 

анықталған концентрацияда ерітінді әзірлей білу құзыреттілігі; 

молекуланың электронды және кеңістік құрылымы негізінде кез-келген 

заттың химиялық қасиетін айқындай алу біліктілігі болуы керек. 

 

TMBZ 1403 Төменгі молекулалы 

биологиялық заттар

  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:   BHim 

1302  

2/0/1 

Курстың мақсаты − табиғи төмен молекулалық заттардың құрылымы, 

қасиеттері  және тірі ағзларда атқаратын қызметі түралы теориялық негіздерін 

терең түсіну және биологиялық материалдармен жұмыс істеу қабілетін 

қалыптастыру. Пәнді оқып алынған білім тірі ағзалардың қызметінің негізінде 

жататын биохимиялық процестердің механизмдерінің түсіну үшін қажет  және  

медицина мен аулшаруашылық үшін бағалы биологиялық белсенді заттарды 

алу үшін пайдаланатын әдістердің теоретикалық негізі  болады.   

Курстың міндеттері: студенттерге табиғи молекулалық салмағы төмен 

қосылыстардың     құрылысымен, қасиеттерімен, қызметтерімен таныстыру, 

құрылымы мен қызметінің өзара байланысы түралы  білім беру; 

-студенттер органикалық қосылыстардың құрылымын, қасиеттері мен 

қызметтің зерттеу үшін тәжірибелік практикалық дағды алу керек, -

ғылыми зерттеу жұмыстарын орындау, өндірісте және 

биотехнологияның мәселерін шешу  үшін пайдалану жолдарын түсіну  

керек. Алынған теоретикалық және практикалық  білім биотехнология 

мамандығы  бойынша  оқитын студентерге кейінгі пәндерді  игеріп алу 

үшін  қажет. 



Bio 2408 Биохимия 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  TMBZ 

1307    

2/0/1 

Пәнді оқытудың мақсаты − тірі организмдегі биомолекулалардың химиялық 

табиғатын, қасиеттерін, құрылымдарын және организмде атқаратын 

қызметтерін 

теориялық негіздері түсіну және биологиялық материалдармен жұмыс істеу 

қабілетін 

қалыптастыру. 

Студенттер организмдегі негізгі органикалық қосылыстардың құрамын, 

құрылысын, құрылымын, қасиеттерін, қызметтерін және олардың алмасу 

механизмдерін игеру, түрлі заттардың биотрансформациясын түсіну қажет. 

Сонымен қатар биохимия курсы әр түрлі өсімдік және жануар 

материалдарының биохимиялық анализдерін жасауға дағдыландырып, 

лабораториялық жұмыстарда қазіргі зерттеу әдістерін меңгеруді үйретеді 

Студенттер биохимия курсының негізгі теориялық білімдерін ғылыми 

зерттеу,педагогикалық жұмыстарда, медицина, ауыл шаруашылық, 

тағам өндірісінде пайдалана білу керек. 

Студент игеруі керек: әр орындалатын экспериментке дайындық 

жұмыстарын (зерттеу 

объектілерін дайындау, ерітінділерді дайындау, аппараттарды орнату 

және тексеру т.с.с.); өз бетімен экспериментті жүргізу; алынған 

мәлиметтерді өндеу; алынған нәтижені талдап, қорытынды жасау;  

- үйренген әдістерді өзінің ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану. 

Модуль   2.  Өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер  биоалуантүрлілігі 

OB 1405 Өсімдіктер  

биоалуантүрлілігі  

3  кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2/0/1 

Бұл курс өсімдіктердің кғлассификациясын, систематизациясын, өсімдік 

номенклатурасын қарастырады. 

Студенттер биологияның төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді 

зерттейді; 

Бастапқы таксономиялық топтардың су өсімдіктері, саңырауқұлақтар, 

лишайниктары, тамырлы өсімдіктер(архегониальды, гүлді өсімдіктер); 

Олардың классификациясы мен систематизациясының негізгі принциптерін 

қарастырады; 

Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылымдық 

ерекшеліктерін білуі тиіс; 

Систематикалық өсімдіктер мен теоретикалық шешім бойынша, 

практикалық сұрақтар және ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану, 

меңгеру тиіс. 

 

ZhB 1406 Жануарлар 

биоалуантүрлілігі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2/0/1 

 

Модульде омыртқалық және омыртқасыз жануарлардың даму ерекшелігін 

қарастырылады. Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың 

классификациясын, топтастыруды, шығу тегін қарастырылады. 

Экологиялық жүйесінде жануарлардың ерекше рөлі туралы білу керек. 

Омыртқалы және омыртқасыз жануралардың даму ерекшелігін білуі 

тиіс;  

-курс барысында алынған  

теориялық білімдерін практикада,   зертханада қолдану және дала 

зерттеулерінде меңгеруі тиіс; 

MV 1407 Микробиология және 

вирусология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

/0/1 

Курс тірі табиғаттың үшінші патшалығының өкілдерінің прокариоттармен, 

олардың қасиетерімен, табиғаттағы және адам өміріндегі орнымен, жіктеу 

принциптерімен, олардың алуантүрлілігімен, прокариот клеткасының 

үльтрақұрлымдық ұйымдастырулуымен, физикалық және химиялық 

факторларға байланысты олардың өсу және көбею ерекшеліктерімен, 

вирустардың негізгі қасиетерімен, оларды бөлу тәсілдерімен, вирустарды 

жіктеу принциптерімен және олардың көбеюімен танысады.  

 

Курсты өту кезінде игереді:  

Микробтар әлемін, олардың табиғаттағы және адам өміріндегі 

орнын; прокариот клеткасының ультрақұрлымдық 

ұйымдастырылуын және вирустар; оларды жіктеу принциптерін білу 

тиіс;  

- Білуге тиіс : Микроорганизмдерді ғылыми зерттеу нысаны  және 

практикалық мақсаттар үшін қолдану;  

- Микробты дақылдармен жұмыс жасау және оларды қоршаған орта 

нысандарынан бөліп алу;  

-Микроорганизмдерді зерттеуде микроскоптау тәсілдерін қолдану.  

- Меңгеруге тиіс : түрлі топтардағы микроорганизмдерді зерттеуде 

қолданылатын негізгі тәсілдерді; микроорганизмді культиверлеу 

және бөліп алу тәсілдерін.  

Модуль   3. Клеткалық биология және физиология негіздері 



KUB 1408 Клеткалар мен ұлпалар 

биологиясы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ  

2/0/1 

Курс мақсаты – ұлпа мен клеткалар ультрамикроскопиялық 

және микроскопиялық құрылысын негізгі зерттеу әдістерін , 

білімдерін, ақпаратты игеру. Курста заманауи гистохимиялық 

әдістері туралы негізгі теориялық білімдерін береді; 

гистологиялық препараттарды әзірлеу және оларға биологиялық 

сипаттамасын беру. 

 

-микроскопиялық препараттарды әзірлеу техникасын білу тиіс; 

гистологиялық препараттарды әзірлеу үшін материалды өндеу туралы 

білімі болу керек; 

- микротоммен жұмыс жасау әдістемелерін игеру,  препараттарды 

гистологиялық бояуларымен бояуды игеру; 

- электронограммаларды және гистологиялық препараттарды «оқу» 

тәсілдерін меңгеру; 

MFN 2409 Микроорганизмдер физиология  

негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: MV 1306  

2/0/1 

Пәннің мақсаты – студенттерді микроорганизмдерді 

дақылдаудың ғылыми негіздерімен және нақты метаболиттер 

алу үшін олардың метаболизмдерінің негізгі процестерімен 

таныстыру.  

 

Студент игереді: коректік заттың клеткаға ену жолдары; 

микроорганизмдердің коректену типтері; микроорганизмдері дақылдау 

тәсілдері.  

Игереді: Түрлі культиверлеу жағдайларында микроорганизмдердің 

өсіп – даму заңдылықтарын және заттарға қажеттіліктерімен 

таныстыру. 

Меңгереді: биотехнологияда қолданылатын микроорганизмдардың 

таза дақылдарымен жұмыс жасай білу.  

ZhFN 2410 Жануралар физиология негіздерi 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhB 1305   

2/0/1 

«Жануралар физиология негіздері» пәні жануар ағзасының 

үдерістерін, олардың бір бірімен және сыртқы ортамен 

байланыстылығын көрсетеді.   

пәндік құзырет: тірі ағзалардың тіршілік ету және дамуының 

негіздерін білу; биологиялық жүйелерді және процестерді 

өнеркәсіптік өндірісте пайдаланудың негіздерін білу;физиологиялық, 

биохимиялық процестердің арасындағы өзара байланыстылығын 

түсіну және анықтай алуға қабілетті болу; физиологиялық 

процестердің генетикалық тұрғыдан шартталған екенін, 

биофизикалық заңдардың физиологиялық процестерге әсерін түсіну, 

осы қабілеттерін практикада қолдану.  

-меңгеру қажет:адам және жануарлар ағзалардың функционалды 

күйін бағалау әдістерін. 

OFN 2411 Өсімдіктер физиология негіздері  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  OB 1304  2/0/1 

«Өсімдіктер физиология негіздері» пәні өсімдік ағзасының 

үдерістерін, олардың бір бірімен және сыртқы ортамен 

байланыстылығын көрсетеді.  Өсімдіктер физиологиясы 

негіздері пәннің  бөлемдері:  өсімдік клеткасының жеке 

компоненттерінің құрылысы мен қызметі, фотосинтездің жарық 

және қараңғы сатысының механизмдері мен маңызы, тынысалу 

субстратының тотығу жолдары, судың өсімдікке енуі мен 

тасымалдануының механизмі, өсімдіктердегі минералды 

заттарды және олардың метаболизмі, өсімдіктердің өсуі мен 

дамуының заңдылықтары, өсімдіктердің төзімділігінің 

физиологиялық негіздері. 

 

пәндік құзырет: тірі ағзалардың тіршілік ету және дамуының 

негіздерін білу; биологиялық жүйелерді және процестерді 

өнеркәсіптік өндірісте пайдаланудың негіздерін білу;физиологиялық, 

биохимиялық процестердің арасындағы өзара байланыстылығын 

түсіну және анықтай алуға қабілетті болу; физиологиялық 

процестердің генетикалық тұрғыдан шартталған екенін, 

биофизикалық, фотохимиялық заңдардың физиологиялық 

процестерге әсерін түсіну, осы қабілеттерін практикада қолдану. 

Меңгеру қажет: өсімдіктер, ағзалардың функционалды күйін бағалау 

әдістерін. 

Модуль   4. Жалпы генетика және биостатистика 

ZhMG 2412 Жалпы және молекулалық 

генетика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ. 

2/0/1 

Курста, генетиканың негізгі заңдылықтары әртүрлі организмдер 

деңгейінде (Drosophila melanogaster - жеміс шыбыны және 

бұршақ пен жұмсақ бидай ) қарастырылып, аллельді және 

аллельді емес гендердің, жыныспен тіркескен гендердің 

генетикалық анализі және кроссинговердің пайда болцу 

механизімі мен мутациялық өзгергіштік, адам генетикасы мен 

популяциядағы генетикалық процестер талқыланса, ал 

тұқымқуалаушылықтың молекулалық механизімі, геннің 

жіңішке құрылымы деңгейінде талқыланады. Атап айтқанда 

аллелизм шегі, мутация мен рекомбинация үрдісінің 

Білу керек: Студент классикалық генетиканың негізгі заңдылықтарын 

меңгеріп, қарастырып отырған белгілердің тұқымқуалауының 

молекулалық механизімін түсінуі керек. Сонымен қатар, өзбетінше 

генетикалық экспериментке бағдарлама жасап, оны қоя  білу қажет.  

Игеру керек: алған білімдерін ғылыми және практикалық жұмыстарда 

пайдаланып, логикалық есептер шығарып, генетикалық анализдің 

қортындысын шығару қажет. 

 



молекулалық  деңгейдегі үрдісі, генетикалық код, геннің 

функциясы және гендер әсерлесуінің молекулалық механизімі 

талқыланады. 

BS 3413 Биостатистика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Mat 1301   

1/1/1 

Курста биологиялық зерттеулерде қолданылатын 

математикалық әдістер қарастырылады. Студенттерге 

статистикалық анализдің биологиялық құбылыстарды зерттеуде 

қажеттігін көрсетіп, статистикалық ой қабілеттерін жетілдіруге, 

алынған нәтижелердің сенімділігін анықтауға, статистикалық 

өңдеудің адекватты тәсілдерін үйренуге баулу. 

Пәнді оқытудың басты мақсаты ғылыми тәжірибелерді 

жүргізуді жоспарлауға және нәтижелерін әртүрлі статистикалық 

өңдеу әдістерінің  көмегімен, алған нәтижелердің сенімділік 

ықтималдығын талқылауға мүмкіндік береді.   

Білу керек: зерттеу нәтижелерінің сенімділігін анықтау үшін, қолайлы 

статистикалық  тәсілдерді және нәтижелі зерттеуге әсер ететін 

фактарды таңдай білу   

Игеру керек: есептің берілгенін талдап, қойылған проблемманы шеше 

білу және дұрыс қорытынды шығару.   

 

 

Модуль  5.  Биотехнология негіздері 

MBN  2414 Микроорганизмдер 

биотехнология негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер:  MV 1306  

1/0/1 

Курс микробиологиялық өндірісті технологиялық безендіруден, 

шикізат алудан және дайындаудан, егу материалын алудан , 

нысандарды бөліп алуға дейінгі дақылдаудан, негізгі өнімдерді 

тұрақтандыру және тазарту тараулардан тұрады.  

 

Курсты өткеннен кейін студент игереді:  микроорганизмдерді 

дақылдау тәсілдері және таза культураларды сақтау;  

- өндірістік микроорганизм штамдарының өсуін қамтамасыз ететін 

қоректік заттардың құрамын және қасиетін білу;  

- продуцентердің өсуіне және метаболиттердің биосінтезіне әсер ететін 

факторларды білу;  микробиологиялық өндірістің мақсатты өнімдерін 

тазарту және бөліп алі тәсілдерін игеру.  

-Меңгеруге тиісті: микроорганизмдерді биотехнологиялық зерттеу 

нысаны ретінде қолдану;  оларды қоршаған орта нысандарынан бөліп 

алу және оны өнімдер және биомасса алуға өсіру.  

-Білуге тиісті: микроорганизмдерді биотехнология нысаны ретінде 

зерттеу;  

- белгілі бір өнімді алудың әдіс тәсілін игеру. 

OBN 2415 Өсімдіктер биотехнология 

негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

OFN  2313   

1/0/1 

Модульдің мазмұны: өсімдік клеткалары мен ұлпа 

культураларын in vitro жағдайында 

өсірудің теориялық негіздері мен әдістері қамтылған. In vitro 

жағдайында өсірілетін өсімдік 

клеткаларынан экономикалық маңызды өнімдерді шығару 

технологиялары қарастырылады. 

Мақсаты студенттерді бүгінгі таңдағы ХХI технологиясы деп 

аталатын, биотехнологиялық 

процестер мен объектілерді пайдалануға негізделген 

экономикалық жағынан тиімді, 

маңызды өнімдер шығаратын және өндіріс процестерін 

дамытатын ғылым мен өндірістің 

жаңа саласы – биотехнология негіздерімен таныстыру. 

Жалпы құзырет: студент өсімдіктерден бөліп алынған клеткалар мен 

ұлпаларды in vitro жағдайында өсіру әдістерін игеруге міндетті;  

студент өсімдіктердің клеткалары мен ұлпа культураларынан екінші 

реттік метаболиттерді алудың жаңа эксперименталдық жолдары мен 

технологияларын меңгеруге міндетті; 

- осы курстан алған теориялық білімін практикамен ұштастырып, өз 

алдына тәжірибелерді жоспарлау, орындау және тиісті қорытындылар 

мен тұжырымдар жасау және көпшілік талқысына сала білуге 

машықтану қажет. 

 

ZhBN 2416 Жануралар биотехнология  

негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ZhF N 2312  

1/0/1 

 «Жануарлар биотехнология негіздері» пәнін оқытудың мақсаты: 

зерттеу нысандары мен биотехнологияны дамыту тарихы, 

сонымен бірге жануарлар биотехнологиясының жалпы 

ұғымдары мен  оның әдістерінің мал шаруашылығында 

қолданылуын оқыту. Міндеттері: жануарлар биотехнологиялық 

резервтерін білу; жануарлар биотехнологиясын қолданудың  

жалпы әдістерін білу; алынған білімдерін тұрақты және жоғары 

-Студенттерге  курсты меңгеруде: жануарлар биотехнологиясының 

биотехнологиялық резервінің жалпы биологиялық  негіздерін, және 

экспериментальдық  жануарлар  биотехнология әдістерін білулері 

керек;теориялық білімдерін ғылым мен  жануарлар практикасына  

қолдана білу керек;зертханалық  жануарлармен және 

микроскоптармен; зертханалық  құрал-жабдықтармен,  және 

хирургиялық инструменттермен    жұмыс істеуді игерулері керек. 



өнімді жануарлар жасауға қолдану  

 

Модуль   6.  Молекулалық биология және  гендік инженерия 

MB 2417 Молекулалық биология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты:   ZhMG 2311  

2/0/1 

Бұл курста клеткадағы негізгі молекулалық-генетикалық 

үрдістерді оқытады. Про- және эукариот жүйелеріндегі 

генетикалық материалдың құрылымдық ұйымдасуымен физика-

химиялық негіздерін қарастырады. Қазіргі заманғы 

көзқарастарға және молекулалық механизмдердің жүзеге асуын 

зерттеу әдістеріне, сонымен қатар, ДНҚ репарациясы, 

рекомбинация, гендер экспрессиясы, репликацияның реттелу 

механизмдеріне ерекше назар аударылады. 

 

Білу керек: про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық ақпараттың 

ұйымдасуының әртүрлі деңгейін және физика-химиялық қасиеттерін; 

молекулалық-биологиялық зерттеулердің негізгі жолдарын. 

Істей білу керек: зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажет 

материалдармен құрал-жабдықтарды қолдана білуі, сонымен қатар 

молекулалық-генетикалық үрдістерді зерттеу әдістерінің әртүрлі 

жолдарына молекулалық деңгейде түсіндіре білуі қажет. 

Дағдысы болуы керек: Зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс 

істеуді; зертханалық тәжірибелерге есеп жаза білу. 

GI 3418 Гендік инженерия  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2311  

2/1/0 

 

Бұл курста генетиканың даму тарихының зерттеу объектісі 

ретінде Drosophila melanogaster жеміс шыбынын пайдалана 

отырып, тірі организмнің жеке даму биологиясының 

генетикалық аспектілері қарастырылады. Курс барысында 

жұмыртқа клеткасының пісіп-жетілуінен онтогенездің барлық 

фазаларының дамуының генетикалық-молекулалық бақылануы 

бойынша қазіргі заманғы мәліметтерімен танысады және 

организмнің белгілер жиынтығын зерттеу жұмыстары 

көрсетіледі. Сонымен қатар, дрозофиланың дамуын бақылайтын 

гендер және олардың әсер ету механизмдері, жеміс шыбынының 

қалыпты дамуына мутацияның әсері қарастырады.  

Студенттер жеміс шыбынының даму генетикасы мен молекулалық 

биология салаларымен өзара тығыз байланысты дамып жатқан 

эксперименталды эмбриологиясының қазіргі замандағы жетістіктерін 

білу керек;  

Істей алуы керек: генетикалық зерттеулердің объектісі дрозофиламен 

жұмыс жүргізе алулары керек;  

Дағдысы болу керек: организмдердің жеке даму барысындағы көптеген 

мәселелерді шешуде, генетика ғылымында жинақтаған білімдерін, 

яғни, генетиканың негізгі заңдылықтарын қолдана алулары қажет. 

Модуль  7. Өнеркәсіптік және тағамдық биотехнология 

BON 3419 Биотехнологиялық өндіріс 

негіздері   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Модульдің мақсаты – микробиологиялық өндірістердегі 

технологиялық жобалармен таныстыру, дайын өнімдердің 

сапасын бақылау әдістері, өндірістің талаптарына жауап беретін, 

синтетикалық қабілеттілігі жоғары микроорганизмдердің 

штамдарын таңдау. Өнеркәсіптік және тағамдық өнімдер алуға 

арналған микроорганизмдерді қолдануға негізделген 

өндірістердің бірқатар технологиялары талданады; өнеркәсіптік 

микробиологиядағы шикізаттардың жаңа түрлерін, 

иммобилизденген клеткаларды қолдануға байланысты жаңа 

бағыттар; гендік инженерия әдістері арқылы алынған 

микроорганизмдердің белсенділігі жоғары штамдарын алу 

туралы қарастырылады. 

- биологиялық жүйелерді және процестерді өнеркәсіптік өндірісте 

пайдаланудың негіздерін білу; 

- биотехнологиялық өндірістің жүйелері және құрылысы туралы 

түсінігі болуы тиіс;   

 

 

OВ 3420 Өнеркәсіптік биотехнология 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

 1/0/1 

Модульдің мақсаты – микробиологиялық өндірістердегі 

технологиялық жобалармен таныстыру, дайын өнімдердің 

сапасын бақылау әдістері, өндірістің талаптарына жауап беретін, 

синтетикалық қабілеттілігі жоғары микроорганизмдердің 

штамдарын таңдау. Өнеркәсіптік және тағамдық өнімдер алуға 

арналған микроорганизмдерді қолдануға негізделген 

өндірістердің бірқатар технологиялары талданады; өнеркәсіптік 

микробиологиядағы шикізаттардың жаңа түрлерін, 

иммобилизденген клеткаларды қолдануға байланысты жаңа 

бағыттар; гендік инженерия әдістері арқылы алынған 

микроорганизмдердің белсенділігі жоғары штамдарын алу 

- биологиялық жүйелерді және процестерді өнеркәсіптік өндірісте 

пайдаланудың негіздерін білу; 

- биотехнологиялық өндірістің жүйелері және құрылысы туралы 

түсінігі болуы тиіс;   



туралы қарастырылады. 

TB 3421 Тағамдық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313, О 

BN 2315  

2/0/1 

Пәннің мақсаты - өсімдік және жануар шикізаттарын өңдеуде 

битехнологиялық процестерді қолдануды қалыптастыру; 

ферменттік препараттарды, азықтық қоспаларды және 

биологиялық белсенді заттарды өндірістік қолдану; арнайы 

өнімдерді алу, азықтық өнімдердің қауіпсіздігі, азықтық 

өнімдердің бұзылуында микроорганизмдердің ролі, азықтық 

кәсіпорындардағы гигиена талаптары; азықтық өндірістерде 

биотехнологияның қолданылуы.  

Меңгеру: азық – түлік өндірісінде биотехнология тәсілдерін және 

әдістерін қолдану; азық – түлік өнімдеріне және өндірісіне бақылау 

жүргізу. 

Игеру: азық -түлік өнімдерін және шикізатын микробиологиялық 

зерттеу тәсілдері;  азық – түлік өндірісінде түрлі биотехнологиялық 

тәсілдерді қолдану әдістемесі. 

 

Модуль  8. Өсімдіктер және жануарлар биотехнологиясы және әдістемесі 

ZhBA 3422 Жануарлар биотехнологиясының 

әдістемесі 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: Zh BN  2314  

1/0/1 

Бұл курста жалпы жануарларды көбейтудің жалпы биологиялық 

негіздері, сонымен бірге жануарлар биотехнологиясында 

қолданылатын әдістері: жасанды ұрықтандыру, эмбриондардың 

трансплантациясы, ұрық және соматикалық клеткалардың 

генетикалық трансформациясы, аллофенді жануарлар алу 

(генетикалық химералар), генетикалық клондау және трансгенді 

жануарлар алу қаралады. Курсты оқытудың  мақсаты – 

жануарлар биотехнологиясының жаңа жетістіктерімен 

таныстыру, агроөнеркәсіптік   өндірісте және денсаулық 

сақтауда ғылыми-техникалық прогрессті жеделдету үшін  

теоретикалық  биология  мәселелері мен қазіргі заман тәсілдері 

мен әдістерін оқыту.Міндеттері: жануарлар 

биотехнологиясының  жалпы  теориялық   негізін; жануарлар 

биотехнологияның   эксперименталдық тәсілдерін: клеткалық 

және эмбриологиялық инженерия, клондау, соматикалық  және 

жыныс клеткаларының генетикалық трансформациясынан 

ұғымдары болулары керек; Студенттер биотехнологиялық 

әдістердің ғылымда және  медицинада және жануарлар 

практикасында қолданылатыны жайында мәліметтер алулары 

қажет. 

Осы курсты меңгеруде: жануарлар биотехнологиясының жалпы 

биологиялық негізін, клеткалық және эмбриологиялық инженерияның 

экспериментальды әдістерін, клондау принциптері мен жануарлардың 

соматикалық және жыныстық клеткалардың генетикалық 

трансформациясын білулері қажет; 

-теориялық білімдерін  ғылым және практикада қолдануды, жануарлар 

биотехнологиясынан эксперименттерді сауатты қоя білулері керек. 

- қолданылатын жануарлар объектілерін (дрозофила, тышқан, үй 

қояны, қой), микроскоптық техниканы  (әртүрлі микроскоп құрылысы, 

микроманипуляторлар, микроинъекторлар) және  хирургиялық 

инструменттерді қолдануды игерулері қажет. 

 

ZhTSOВ 3423 Жоғарғы  және төменгі сатыдағы 

өсімдіктер биотехнологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ОBN 2315  

1/0/1 

Модульдің мазмұны: өсімдік клеткалары мен ұлпа 

культураларын in vitro жағдайында 

өсірудің теориялық негіздері мен әдістері қамтылған. In vitro 

жағдайында өсірілетін өсімдік 

клеткаларынан экономикалық маңызды өнімдерді шығару 

технологиялары қарастырылады. 

Мақсаты студенттерді бүгінгі таңдағы заманауи технологиясы 

деп аталатын, биотехнологиялық 

процестер мен объектілерді пайдалануға негізделген 

экономикалық жағынан тиімді, 

маңызды өнімдер шығаратын және өндіріс процестерін 

дамытатын ғылым мен өндірістің 

жаңа саласы – биотехнология негіздерімен таныстыру. 

-студент өсімдіктерден бөліп алынған клеткалар мен ұлпаларды in vitro 

жағдайында өсіру әдістерін игеруге міндетті;   

-өсімдіктердің клеткалары мен ұлпа культураларынан екінші реттік 

метаболиттерді алудың жаңа эксперименталдық жолдары мен 

технологияларын меңгеруге 

міндетті; 

- осы курстан алған теориялық білімін практикамен ұштастырып, өз 

алдына тәжірибелерді жоспарлау, орындау және тиісті қорытындылар 

мен тұжырымдар жасау және 

көпшілік талқысына сала білуге машықтану қажет. 

Модуль    9.  Медициналық биотехнология 



MB 3424 Медициналық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ZhBN   2314   

2/1/0 

 

Медициналық биотехнология  курста жаңа дәрі препараттарды 

жасау, аурудың түрін анықтау үшін жаңа диагностикалық 

жүйелерді шығару, ауруды емдеу үшін жаңа  әдістерді жасау 

тәсілдерін,   адамдың жұқпалы аурулардың профилактикасын  

іске асыру үшін  жаңа тиімді вакциналарды  құру жолдары 

қарастырылады. Модуль биологиялық препараттарды алу 

технологиялар туралы көрініс  береді.  

- вакциналарды жасаудың биотехнологиялық әдістерін және адам мен 

жануарлар ауруларының емдеу жолдары жайлы түсінігі болу; 

Модуль  10. Биологияны оқыту әдістері 

BOA 3425 Биологияны оқыту әдістері  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Жоқ  

2/0/1 

Биологияны оқыту барысында оқу-тәрбие  жұмысын жүргізу 

принциптерін игеру; биологиядан білім беру бағдарламасын, 

оқулықтар мен оқу-құралдарын және арнаулы әдебиеттерді 

пайдалануды; биологиядан білім беру барысында оқу-

әдістемелік құралдарын және жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалана білу. 

Курс мектепте биологиялық пәндерді оқыту мәселелерін, оқу 

үрдісін ұйымдастыру және биотехнология (биология) 

сабақтарын  өткізу әдіс-тәсілдерін қарастырады. 

 

 

-Сабақ беру мен тәрбие жұмысының теориялық принциптеримен 

қаруланып, оны биологиядан сабақ өткізу және тәлім тәрбие жүргізу 

жолдарын тиімді пайдалануды;  

-сабақтың тақырыптық, календарлық және жылдық жоспарларын 

жасауды үйренуді игеру;  

сабақ берудің міндеттері мен мақсатың, (дамытушылық, білімділік, 

тәрбиелік) және сабақты талдау әдіс-тәсілдерін толық меңгеру.  

Сабақ берудің дидақтикалық принциптерін сақтау арқылы өткізуді 

үйрену. 

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 

ЖБТ 1: «Микроорганизмдер биотехнологиясы»       

 

SW 3501 

  

 

 

Scientific writing (қазақша/ 

орысша/ ағылшынша)  1 кредит/2 

ECTS Пререквизиттер: Жоқ 0/1/0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар, жазу 

және  пікір-таласқа қатысу 

BZZN 3502 Биотехнологиядағы зертханалық 

зерттеулердің негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ВHim 1302  

1/0/1 

Пәннің оқытылу мақсаты студенттерге микроорганизмдерге 

биотехнологиялық зерттеулерді жүргізу негіздерін меңгерту , 

алынған зертеулер нәтижелерін талдауды меңгерту.  

 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент игереді:биотехнологиялық 

процестерін бақылаудың микробиологиялық тәсілдерін игеру;  

кең тараған микробиологиялық процестерді іске асырудың 

технологиясы және жалпы принциптері; микробтық технология 

саласындағы зерттеу тәсілдері және эксперимент жасау  және 

жобалау;  

-Зертханалық құралдарды қолдана отырып, биотехнологиялық 

тәжірибиелерді іске асыру;  

-Зертханалық тәжірибиелерге сүйене отырып, биотехнологиялық 

процестерді жобалау.  

Игеруге тиіс: микробиологиялық синтез өнімдерінің сапасына 

технологиялық процестердің әсерін талдау; компьютермен 

ақпараттарды талдау және сақтау тәсілдерін игеру.  



EB 3503 Экологиялық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

 

  

«Экологиялық биотехнология» курсы қоршаған ортаны қалпына 

келтіруге биологиялық объектілерді пайдалану технологиясын 

қарастырады. Өндiрiстер және тұрғын қалдық суларымен 

ластанған қоршаған ортаның негiзгi экологиялық проблемалары; 

мұнай алу және оның өнiмдерiн өңдейтiн райондарда  

топырақтағы органикалық ластандырушылардың 

концентрациясының жоғарлауы; гербицидтер, пестицидтер, 

инсектицидтердi  пайдаланудан топырақтың ластандырудағы 

мәселердi шешуде биологиялық объектiлердi (микроб 

клеткаларының, ферменттiк кешендер, әртүрлі технологиялық 

формадағы жеке ферменттер) қолдану негiзiнде биотехнология, 

оның жаңа технологияларын пайдалануды талап ететiнiн 

студенттерге таныстырады.  

-қатты қалдықтарды микробиологиялық жолмен тазалау туралы 

түсінігі болуы тиіс; ауылшаруашылық қалдықтарын микробиоло-

гиялық жолмен өңдеу туралы түсінігі болуы тиіс;  экологиялық 

зиянсыз өнімдерді шығарып пайдалану туралы түсінігі болуы тиіс;   

-Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған экожүйелерді 

биологиялық тазалау тәсілдерін үйрену; 

-микроорганизмдерменәртүрлі ластанған қалдық суларды тазалау 

тєсiлдерiн игеру; 

 

BPA  3504 

 

Биотехнологиядағы процесстер 

мен аппараттар 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313 

2/0/1 

Пән мақсаты - студенттерді микробты синтез аппараттары мен 

процестерімен  таныстыру: құрал – жабдықтарды және коректік 

орталарды залалсыздандыру, оттегінің берілуі, культуральды 

сұйықтықты араластыру, ферментация  барысындағы жылу 

алмасу, технологиялық ауаны тазарту, көбіктің түзілуі және 

көбікті өшіру, реакторларының түрлі типтерінің сипаттамасы.  

 

Пәнді оқу барысында студент танысады: биотехнологиялық 

процестердің теориялық негіздері және қолданылатын машина және 

аппараттардың құрлысы; Биотехнологиялық процестерге  және 

тәсілдерге машина және аппараттарды  таңдау.  

- Игереді: әртүрлі типтердегі апараттарды және машиналарды түрлі 

биотехнологиялық мақсаттарда қолдануда тағайындау; 

Биотехнологиялық машиналарды және аппараттардың көлемдерінің 

негізгі есептеулерін орындау.  

-Меңгереді: технологиялық параметрлердің оптимальды режимдерін 

және процестерін таңдау тәсілдері; түрлі биотехнологиялық 

процестерге қажетті машина және аппараттарды таңдауға керекті 

теориялық білім.  

IKPAB 3505 

 

Инфекцияға қарсы  

препараттардың алу 

биотехнологиясы             

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Пән биотехнологиялық өндірістің және инфекцияға қарсы 

препараттарды санитарлы-микробиологиялық бақылаудың 

әдістері, негізгі принциптері және ерекшеліктері туралы; 

медицина үшін маңызды микроорганизмдердің ерекшеліктері, 

химиотерапия, вакцинопрофилактика принциптері туралы  

түсінік береді. 

 

 

студент  білу керек:  

-инфекцияға қарсы препараттардың классификациясын; инфекцияға 

қарсы препараттардың жасалу технологиясын; вакцинді 

профилактиканың принциптері,химиотерапияны,инфекциялық 

аурулардың лабораториялық диагностикасы; 

- Жасай білу керек:препараттардың антимикробтық қасиетін анықтау; 

өндірісте микробиологиялық бақылау жүргізу. 

-Игеру қажет:өндірістік микробиологиялық лабораториядағы 

жұмыстың тәсілін білу; -препараттың антимикробтық қасиетерін 

анықтайтын әдістерді білу; өндірісте жүргізілетін микробиологиялық 

бақылаудың әдістері. 

BOMB 3506 

 

Биотехнологиялық өндірістерің 

микробиологиялық бақылау 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Курс саудаға шикізаттың және тағам өнімдерінің 

биотехнологиялық өндірісінің қауіпсіздігі туралы білім алуды 

қамтамасыз етеді. Санитарлық- көрсеткіштік 

микрорганизмдердің және биотехнологиялық өндірістердің 

негізгі микроорганизмдерінің- контаминанттарының 

сипаттамасы келтіріледі. Тағам өнімдерінің бөгде 

микроорганизмдермен контаминациялануы және инфекциялық 

аурулардың таралуындағы су, ауа, топырақ микрофлорасының 

рөлі көрсетіледі. Тағам өндірісінде қолданылатын консервілеу, 

стерилизациялау және дезинфекциялау әдістеріне түсінік 

беріледі.  

Курстың жеке тарауларында, микробиологиялық өндірістің 

стерильдігін қамтамасыз ету әдістері; өндірістік процесстерге 

Курс аяқталғаннан кейін студент  білу керек: биотехнология 

өндірісінің микроорганизмдер-контаминанттары;санитарлы-

көрсеткіштік микроорганизмдер; өндірістік қондырғыларға және 

өндірістік процесстерге қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар. 

-жасай білу керек: микроорганизм-контаминанттарды анықтау; тағам 

өнімдеріндегі және қондырғылардағы санитарлы-көрсеткіштік 

микроорганизмдердің титрін анықтау; 

жұмыс істеу аймағының ауасының продуценттерін анықтау; тағам 

өнімдері өндірісінің процессінде рисктер анализі жүйесін қолдану. 

Игеру қажет:  микробиологиялық өндірістің залалсыздығын 

қамтамасыз ету әдістерін; өндіріс өнімдеріне микробиологиялық 

анализ жасау тәсілдерін; жұмыс істеу аймағының ауасының 

продуценттерін анықтау әдістерін; биотехнология өнімдерінің және 



және өндірстік қондырғыларға қойылатын санитарлы-

гигиеналық талаптар; қауіптерге сараптама жасау жүйесі 

(ХАССП жүйелері) және олардың тағам өндірісі процессінде 

қолданылуы қарастырылады.    

 

қондырғылырдың санитарлы-көрсеткіштік микроорганизмдерін 

анықтау әдістерін.  

Р 4507 

 

Пробиотиктер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Курс пробиотик, пребиотик және синбиотик препараттары 

туралы түсінік береді, метоболиттік, лактулоза құрамды және 

комбинирлеген пробиотикалық препараттар және олардың 

терапевтік әсерінің механизмдері қарастырылады. 

Бактерицидтік әсердің кең спектріне ие анибиотик тәріздес 

субстанциялар – микроциндерді синтездейтін пробиотикалық 

бактериалар негізінде, жаңа бактериалды препараттарды 

құрастыру мәселелері талқыланады. Курты оқу барысында 

студенттер пробиотикалық препараттарды алу технологиясымен 

танысады.  

 

Курс аяқталғаннан кейін студен  білу керек: адам организмінің микроб 

экологиясын; әр түрлі биотоптардың нормофлорасының құрамын; 

қалыпты микрофлора функциясы; дисбактериоздың пайда болу 

себептерін және коррекциялау әдістерін; пробиотикалық 

препараттардың классификациясын; пробиотиктерді алу 

технологиясын. 

Жасай білу керек: микроб паспортын құрауды; пробиотиктердегі 

бактериялар титрін анықтау; - лактобациллалар мен 

бифидобактерияларды дақылдық және морфологиялық белгілері 

бойынша идентификациялау; пробиотиктердің қышқыл түзуші және 

микробқа қарсы белсенділігін анықтау.  

-игеру: ішек микрофлорасының бактериологиялық анализін жасау;- 

пробиотиктерді бөлу және идентификациялау әдістерін;- 

пробиотиктердің қышқыл түзуші белсенділігін анықтау әдістерін;- 

пробиотиктердің микробқа қарсы белсенділігін анықтау әдістерін. 

MIK 4508 

 

Микроорганизмдердің 

иммобилизденген клеткалары  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313 2/0/1 

Биотехнологиялық өндiрiстегi бос және иммобилизденген 

биокатализаторлардың ферменттер мен клеткаларды алу 

жолдары мен оларды қолдануды технологиялар туралы түсінік 

беру. 

 

- Білу қажет: түрлі тасымалдаушыларға микроорганизм 

клеткаларының бекіну (иммобилдеу) тәсілдерің, иммобилденген 

биокатализаторлардың физиологиялық және биохимиялық 

ерекшіліктер негізінде өніркәсіптік қолдану орның білу.  

-үйренеді: биотехнология өндiрiсiнде қолданылатын әртүрлi 

биологиялық активтi заттарды алу және тазалау тәсiлдерiн, 

иммобилденген ферменттер мен клеткалар негiзiндегi 

биокатализаторларды құру әдiстерiн және перспективті 

тасымалдаушыларды таңдау принциптерін. 

-игереді:Иммобилизденген биокатализатор алу жолдарын және 

иммобилиздеу тәсілдерін, сараптау және игеру (физикалық, 

механикалық, химиялық) 

FMB 4509 Фототрофты микроорганизмдердің 

биотехнологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Фототрофты микроорганизмдер биотехнологиясы 

цианобактериялар және микробалдырлар көмегімен мақсатты 

өнімдерді алу процестерін зерттейтін жас ғылым саласы.  

Фототрофты микроорганизмдерді және олардың 

консорциумдарын бірқатар құнды өнімдерді алу үшін қолдануға 

болады: азықтық, медицина, мұнай өндірістері үшін 

биопрепараттарды, сонымен қоса, тағамдық бояулар, биодизель 

және құс және малшаруашылығы үшін белокты-витаминді 

ремикстерді алу болып табылады.  

Фототрофты микроорганизмдердің маңызды ерекшеліктеріне 

азотфиксациялау мен күн энергиясын қолдану есебінен сутегінің 

фототүзілу қабілетін жатқызуға болады. Курс фототрофты 

микроорганизмдердің алуантүрлілігін, олардың тірі табиғаттағы 

алатын орны, табиғаттағы және адам өміріндегі ролі, оларды 

жаппай өсіріп, микробалдырлардан биологиялық белсенді 

заттарды алу мүмкіндіктерін, әртүрлі фототрофты 

микроорганизмдер тобының фотосинтез механизмдері мен 

Білу қажет: фотобиотехнологияның дамуындағы фототрофты 

микроорганизмдердің ролін, сонын ішінде медицина және ауыл 

шаруашылығында микробалдырлардың биомассасын қолдану арқылы 

әртүрлі ББҚ алудың маңыздылығын, азотофиксациялаушы 

фототрофты микроорганизмдердің топырақты құнарландырудағы 

маңызын білу.  

Үйренеді: Фототрофты микроорганизмдерді дақылдау тәсiлдерiн, 

олардың негізінде биологиялық белсенді заттарды алу әдістерін.  

Игереді: Әр түрлі микробалдыр және цианобактериялардың 

перспективті штамдарын бөліп алу және дақылдау әдістерін игереді. 

 



өнімділігін зерттеуге арналады.   

MGS 4510 Микроорганизмдер генетикасы мен 

селекциясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/1/0 

 

Курс барысында прокариоттардың және вирустардың 

геномының ұйымдасуының ерекшеліктері оқытылады. 

Репликация, рестрикция және модификация, транскрипция, 

рекомбинация  процесстерімен және генетикалық материалдың 

репарациясы және мутагенезімен таныстырады. Бактерияларда 

генетикалық мәліметтердің берлуі және рекомбинация 

механизмдерімен таныстыру жеке бөлімде қарастырылған.  

Штамм-продуценттерді генетикалық құрастырудың 

биотехнологиялық аспектілері талқыланады.    

-білу қажет: микроорганизмдердің және вирустардың геномының 

ұйымдасуының ерекшеліктерін ; репликация, рестрикция және 

модификация, транскрипция, рекомбинация  процесстері мен 

генетикалық материалдың репарациясы және мутагенезді білу қажет; 

- игереді: микроорганизмдер генетикалық құрастырудың анализ 

тәсілдерін 

MIDAP 4511 

 

"Микроорганизмдерді 

идентификациялау және дақылдау"  

арнайы практикумы   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313 1/0/2 

Пән микроорганизмдердің өсу ерекшеліктері және олардың 

метаболизм ерекшеліктері, микроорганизмдер 

биотехнологиясының негізгі жетістіктері, қоршаған орта 

объектілері және әртүрлі субстраттарда микроорганизмдердің 

таралу заңдылықтарын және микроорганизмдердің таза 

дақылдарын бөліп алу және дақылдау әдістері туралы түсініктер 

береді. 

 

Студент білу қажет: микроорганизмдердің өсу ерекшеліктерін және 

олардың метаболизм ерекшеліктерін, микроорганизмдер 

биотехнологиясының негізгі жетістіктерін, қоршаған орта объектілері 

және әртүрлі субстраттарда микроорганизмдердің таралу 

заңдылықтарын; 

-игереді: микроорганизмдердің таза дақылдарын бөліп алуды және 

дақылдау әдістерін. 

ЖБТ 2:  «Клеткалық және молекулалық биотехнология» 

 

BZZN 3502 Биотехнологиядағы зертханалық 

зерттеулердің негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ВHim 1302  

1/0/1 

Модульде микроорганизмдер, жануарлар және өсімдіктер 

биотехнологияларында  пайдаланылатың әр түрлі тәжіриби 

зерттеу әдістері қарастырылады 

-биотехнологиялық зерттеулерінде пайдаланылатың зертханалық 

әдістерін білуі тиіс; 

- зерттеу мақсаттарды орындау үшін тәжіриби тәртібін жоспарлауды 

меңгеру. 

EB 3503 Экологиялық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

 

  

«Экологиялық биотехнология» курсы қоршаған ортаны қалпына 

келтіруге биологиялық объектілерді пайдалану технологиясын 

қарастырады. Өндiрiстер және тұрғын қалдық суларымен 

ластанған қоршаған ортаның негiзгi экологиялық проблемалары; 

мұнай алу және оның өнiмдерiн өңдейтiн райондарда  

топырақтағы органикалық ластандырушылардың 

концентрациясының жоғарлауы; гербицидтер, пестицидтер, 

инсектицидтердi  пайдаланудан топырақтың ластандырудағы 

мәселердi шешуде биологиялық объектiлердi (микроб 

клеткаларының, ферменттiк кешендер, әртүрлі технологиялық 

формадағы жеке ферменттер) қолдану негiзiнде биотехнология, 

оның жаңа технологияларын пайдалануды талап ететiнiн 

студенттерге таныстырады.  

-қатты қалдықтарды микробиологиялық жолмен тазалау туралы 

түсінігі болуы тиіс; ауылшаруашылық қалдықтарын микробиоло-

гиялық жолмен өңдеу туралы түсінігі болуы тиіс;  экологиялық 

зиянсыз өнімдерді шығарып пайдалану туралы түсінігі болуы тиіс;   

-Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған экожүйелерді 

биологиялық тазалау тәсілдерін үйрену; 

-микроорганизмдерменәртүрлі ластанған қалдық суларды тазалау 

тєсiлдерiн игеру; 

 

KB 3504 

 

Клеткалық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ОBN 2315 2/1/0 

 

Модульдің мақсаты – клеткалық биотехнологиядағы негізгі 

бағыттарымен таңыстыру.  Клеткалық биотехнология 

қолданудың негізгі практикалық аспектілер қарастырылады 

және мәдени өсімдіктердің геномдарын хромосомалық 

инженерия және биотехнология әдістерімен жақсарту мәселелері 

қарастырылады. 

-биотехнологияда қолданылатын негізгі зерттеу әдістерін білу және 

меңгеру; биотехнологиялық өндірісте қолданылатын құралдарды 

пайдалану дағдысы болуы; биотехнологиялық өнімге қойылатын 

қазіргі талаптарды білу;   

 



Enz 3505 

 

Энзимология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Bio 2308  

2/1/0 

 

Модульде табиғаты белоктық заттар ретінде ферменттердің 

құрылымы жайлы қазіргі заманғы ұсыныстар қарастырылады. 

Энзимология курсы -  ферменттердің, биологиялық 

катализаторлардың, құрылымы, қасиеттері, әсерінің 

механизмдерін зертейтін ғылым. Ферменттер тiршiлiк 

процесiнiң негiзi болып табылады. Тірі ағзада барлық 

биохимиялық процестер ферменттердің қатысумен жүзеге 

асады. Бір ғана ферменттің жетіспеуі, тежелуі ағзаның 

қызметінің бұзылуына себеп болады, ферменттердiң негізгі 

кластары, катализдейтін реакциялары туралы, ферментерді 

қолданбалы пайдалану салалар туралы бiлім беріледі 

-биологиялық молекулаларды зерттеудің классикалық әдістерін 

практикада қолдана білу; 

Білу керек: ферментердің классификациясы мен номенклатурасын, 

олардың құрылымы мен реакцияларды катализдейтін механизмдерін, 

қазіргі заманғы ферменттерді зерттеу әдістерін, ферменттерді 

қолданбалы пайдалану салаларын;  

Меңгеру керек:  

тәжірибе жұмыс жасағанда  және алған нәтижелердің анализінде  

информациялық технологияларды пайдалану, глобалды компьютерлік 

жүйелерінің  информациясымен жұмысты  жасай білуді; 

BZZA 3506 

 

Биотехнологиядағы заманауи 

зерттеу әдістер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ОBN 2315  

2/0/1 

Модульде микроорганизмдер, жануарлар, өсімдіктер 

биотехнологиясында қолданылатың заманауи клеткалық және 

молекулалық әдістер зерттеленеді. Курста биотехнология мен 

биоинженерияның өсімдіктану мен мал шаруашылығында, 

селекция мен ветеринариядағы мүмкіндіктерімен нақты  қолдану  

көлемі қаралады. Молекулалық генетика, генетикалық және 

хромосомалық инженерия және ауыл шаруашылығы 

өсімдіктерінің, жануарлардың  трансгеноз әдістерінің 

жетістіктері  айтылады. Курста клеткалық, ұлпалық 

технологиялардың, эмбриондар трансплантациясы мен 

жануарларды клондаудың  қазіргі әдістері оқытылды. 

-биотехнологияның жаңа жетістіктері жайлы ақпаратты талдай және 

біріктіре алу; стандартты биотехнологиялық әдістерді меңгеру; 

 

OKKST 4507  

 

Өсімдіктерді клондық көбейту  

және сауықтыру  технологиясы          

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2315 2/0/1 

Өсімдік мүшелерін, меристемалы ұлпаларды және қолтық 

бүршіктерін in vitro өсіру. Эксплантты жекелеу және 

залалсыздандыру, оларды қоректік орталарда in vitro өсіру 

жағдайларын талдау. Қатты қоректік орталарда өсімдікті 

вегетативті (генеративті) мүшелерінен каллус ұлпаларын алу. 

Вируссыз өсімдік материалдарды алу технологиялар 

қарастырылады.  

Фитопатология негіздерін білуі тиіс 

Өсімдік мүшелерін, меристемалы ұлпаларды және қолтық бүршіктерін 

in vitro өсіру тәсілдерін игеру қажет.  

Сауықтырылған, вируссыз өсімдік материалдарды алу 

технологияларды меңгеру.  

 

BBP 4508 

 

Биотехнологиядағы биоақпараттық 

полимерлер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Bio 2308 2/1/0 

Нуклеин қышқылдары мен ақуыздар — генети калық ақпаратты 

сақтап, ұрпақтан ұрпаққа та-сымалдайтын табиғи полимерлер. 

Нуклеин қышқылдары мен ақуыздарды құрамы, құрылы сы, 

қасиеттері және қызметтері. Амин қышқыл дар. Ақуыздарды 

кеңістіктегі құрылымы. Нук леотидтер. Дезоксирибонуклеин 

және рибону клеин қышқылдары. РНҚ түрлері, оларды рөлдері. 

Транскрипция. Трансляция. Генетикалық код. Кодон. Рибосома, 

сплайсома. Сплайсинг. Интрон мен экзон. Белок биосинтезінің 

механизмі. Фолдинг.  

-нуклеин қышқылдары мен ақуыздар құрылысын және 

қызметін,ақуыздарды кеңістіктегі құрылымын білуі тиіс; 

 - белок биосинтезінің реттелуі механизмін білу қажет; 

- биополимерлерді биохимиялық талдау әдістерін игеру.  

 

  BN 4509 

 

Биоинформатика негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Bio 2308  

2/0/1 

Биоинформатика – бірқатар биологиялық міндеттерді 

(ақуыздардың кеңістіктегі құрылымдарың анықтау, ДНҚ 

құрылымы мен функциясын болжау) шешу мақсатында 

қолданылатын негізгі модельдер мен әдістерді қарастырады.   

 

Білу керек:  

 гендік инженерияның теориялық негіздері мен әдістерін; 

 рекомбинантты ДНҚ құрастыруының принциптерін және 

оларды реципиентті клеткаларға енгізуді, генетикалық инженерияда 

қолданатын негізгі векторлар мен микроорганизмдерді; 

адам геномының ұйымдасуының негізгі ұғымдарын, туыстықты 

анықтайтын заманауи әдістерін игеру 



BN 4510 

 

Бионанотехнология негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Bio 2308  

2/1/0 

 

Курста төмен молекулалық және жоғары молекулалық 

бионанонысаналары қарастырылады. Табиғи текті 

бионаноүрдістері мен бионаноқұрылымдар қарастырылады. 

Қазіргі бионанотехнологиялар.  Бионаноқұрылымдар мен 

бионанотехнологиялардың қолдану салалары қарастырылады. 

Білу қажет:  төмен молекулалық және жоғары молекулалық 

бионанонысаналарын; 

Игеру қажет: бионанотехнологиясының негізгі әдістерін. 

KMBAP 4503 "Клеткалық және молекулалық 

биотехнология» бойынша арнайы 

практикумы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2315  

1/0/2 

Қазiргi биологияның дамытуы клеткалық және молекулалық 

биотехнология саласында елеулi жетiстiктермен ескертiледi. 

Клеткалық және молекулалық деңгейлерiндегі биологиялық   

нысандардың зерттеу тірі  жүйелердiң физикалық-химиялық 

қасиеттерiнiң бiлiмдерi талап етедi. Соңғы жылдарында  

биология, клеткалық және молекулалық биотехнологияның  

маңызды мәселелерiнiң шешiмiнде әр түрлi физикалық және 

химиялық әдiстердің және кешендерін қолданылады. Осыған 

байланысты клеткалық және молекулалық тiршiлiкке қатысты 

биотехнологияның әр түрлi бағыттарындағы қазiргi әдiстер және 

жолдарының бiлiмi керек. 

Студенттерге клетка мембраналық құрылымдарды зерттеу 

биохимиялық және биофизикалық  әдiстерi, оларды таза күйiндегi 

бөлу, олардың теңестiруi, белоктарды бөлу және талдау, нуклеин 

қышқылдары бөлу, тазарту және талдау әдiстері, ПЦР-реакцияның 

негiзге нуклеин қышқылдарының  клондау, ДНҚ-ның  

амплифициялынған фрагменттерін  талдау әдістерін игеру  

 

ЖБТ 3: “Тағамдық биотехнология” 

BZZN 3502 Биотехнологиядағы зертханалық 

зерттеулердің негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ВHim 1302  

1/0/1 

Пәннің оқытылу мақсаты студенттерге микроорганизмдерге 

биотехнологиялық зерттеулерді жүргізу негіздерін меңгерту , 

алынған зертеулер нәтижелерін талдауды меңгерту.  

 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент игереді:биотехнологиялық 

процестерін бақылаудың микробиологиялық тәсілдерін игеру;  

кең тараған микробиологиялық процестерді іске асырудың 

технологиясы және жалпы принциптері; микробтық технология 

саласындағы зерттеу тәсілдері және эксперимент жасау  және 

жобалау;  

-Зертханалық құралдарды қолдана отырып, биотехнологиялық 

тәжірибиелерді іске асыру;  

-Зертханалық тәжірибиелерге сүйене отырып, биотехнологиялық 

процестерді жобалау.  

Игеруге тиіс: микробиологиялық синтез өнімдерінің сапасына 

технологиялық процестердің әсерін талдау; компьютермен 

ақпараттарды талдау және сақтау тәсілдерін игеру.  

EB 3503 Экологиялық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

 

  

«Экологиялық биотехнология» курсы қоршаған ортаны қалпына 

келтіруге биологиялық объектілерді пайдалану технологиясын 

қарастырады. Өндiрiстер және тұрғын қалдық суларымен 

ластанған қоршаған ортаның негiзгi экологиялық проблемалары; 

мұнай алу және оның өнiмдерiн өңдейтiн райондарда  

топырақтағы органикалық ластандырушылардың 

концентрациясының жоғарлауы; гербицидтер, пестицидтер, 

инсектицидтердi  пайдаланудан топырақтың ластандырудағы 

мәселердi шешуде биологиялық объектiлердi (микроб 

клеткаларының, ферменттiк кешендер, әртүрлі технологиялық 

формадағы жеке ферменттер) қолдану негiзiнде биотехнология, 

оның жаңа технологияларын пайдалануды талап ететiнiн 

студенттерге таныстырады.  

-қатты қалдықтарды микробиологиялық жолмен тазалау туралы 

түсінігі болуы тиіс; ауылшаруашылық қалдықтарын микробиоло-

гиялық жолмен өңдеу туралы түсінігі болуы тиіс;  экологиялық 

зиянсыз өнімдерді шығарып пайдалану туралы түсінігі болуы тиіс;   

-Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған экожүйелерді 

биологиялық тазалау тәсілдерін үйрену; 

-микроорганизмдерменәртүрлі ластанған қалдық суларды тазалау 

тєсiлдерiн игеру; 

 

TBBК 3504 

 

Тағамдық биологиялық белсенді 

қоспалар 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Bio 2308  

2/0/1 

Жануардан, өсімдіктен және микробтардан алынған 

биологиялық белсенді тағамдық қоспаларды алудың 

биотехнологиялық негіздері. Тағам өндірісінде қолданылатын 

биологиялық белсенді қоспаларға сипаттама. 

 

- тағамдық шикізаттарды өңдеуде және тағамдық өндірістегі 

микроорганизмдердің рөлін, өсімдік тектес және жануарлардан 

алынған шикізаттардың тағамдық өнімдерінің технологиясы туралы 

білімі болуы тиіс;  

-тағамдық өнімдердің бұзылуындағы микроорганизмдердің маңызы 



 және өнеркәсіптік кәсіпорындарға қойылатын санитарлық және 

гигиеналық талаптар, тағамдық өнімдердің қауіпсіздігі; тағамдық 

өнімдерің өндірісіндегі санитарлы-микробиологиялық аспектілер білуі 

тиіс. 

OShOAT 3505 

 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін 

алу технологиясы   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2315 2/0/1 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін алу технологиясы 

Өсідіктекті шикізаттардан өнімдерді алу технологиясын 

құрастырудың негізгі принциптері. Өсімдіктекті шикізаттардан 

өнімдерді алудың технологиялық процестерін бақылау мен оның 

құрал-жабдықтары.  

-өсімдіктекті тағам өнімдерінің сапалық және сандық көрсеткіштерін 

халықаралық және ұлтық стандарттар бойынша талдау тәсілдерін  

игеру 

TB 3506 

 

Техникалық биохимия 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Bio 2308 2/0/1 

  Курста дәнді, жарма және техникалық дақылдар биохимиясы 

негізінде өсімдік шикізатының  сапасы мен бағалы қасиеттеріне 

терең түсінік берілген. Студент назарына шикізаттың негізгі 

тұтынушылық қасиеттерінің қалыптасу заңдылықтары мен 

олардың биохимиялық белгілері – биологиялық 

/физиологиялық/, тағамдық, азықтық, қоректік және 

технологиялық құндылығы, сіңімділігі т.б. ұсынылады. Аталған 

белгілердің жиынтығы мен өзара байланыстығы өнімнің сапасын 

түзейді. Осыған орай,  курс өнімнің құрамын жетіспейтін 

заттармен байыту бағыттары, сондай-ақ, тағам, мал азығы 

өндірістеріне сәйкес, шикізаттың өңдеуге қолайлы биохимиялық 

және технологиялық қаситеттерін жетілдіру жолдарымен 

таныстырады. 

 

Білуі керек: өсімдік физиологиясы мен биохимиясының теориялық 

негіздерін, сондай-ақ, биомакромолекулалардың және қосымша 

метаболиттердің химиялық құрамы мен қасиеттерін жете білу қажет. 

Қолдану:өсімдік органдарындағы бағалы заттар мен құнды қаситетерді 

зерттеуде қазіргі заманғы биохимиялық әдістерді қолдана білу қажет. 

Осы салада игерген білімді еліміздің жабайы флорасындағы бағалы 

заттар мен технологиялық құндылығы бар өсімдіктерді зерттеуде 

қолдана білу. 

Дағдылану:шикізатты өңдеу технологияларының сапасы мен 

тиімділігін жетілдіру және одан әрі дамытуға дағдылану керек. Өсімдік 

шикізатындағы бағалы  заттар мен құнды қосылыстарды  өнеркәсіп 

салаларының мұқтаждығына бағыштауға дағдылану.   

AOM 4507 

 

Ашу өндірістеріндегі 

микроорганизмдер 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Модульдің мақсаты студенттерді ашыту өндірісінің 

технологиясымен,  әр түрлі шикізат түрлерін ашыту өніміне 

қайта өңдеу процесстерімен және әдістерімен таныстыру.   

Модульде, ашыту және оның түрлеріне жалпы сипаттамалар, 

микроорганизмдерді қолдануға негізделген өндірістерге негізгі 

сипаттамалар  берілген. Ашытқылардың және басқа да 

микроорганизмдердің дақылдарының өсу және көбеюінің негізгі 

заңдылықтары: даму сатылары және дақылдау әдістері; 

микроорганизмдердің қарым-қатынастары қарастырылады. 

Ашыту өндірістерінде қолданылатын ферменттерге сипаттама 

және олардың қасиеттері мен классификациясы беріледі.  

Спирттік ашудың негіздері: ашытқы клеткасының құрылысы, 

химиялық құрамы; ашыту өндірістерінде пайдаланылатын 

ашытқылардың сипаттамасы және рассалары, сонымен қатар 

спирттік ашу негізінде жатқан химиялық реакциялар  

келтіріледі.  

-студенттер білу қажет: ашыту өндірісінің технологиясын,  әр түрлі 

шикізат түрлерін ашыту өніміне қайта өңдеу процесстерін және 

әдістерін білу тиіс.   

-ашытқылардың және басқа да микроорганизмдердің дақылдарының 

өсу және көбеюінің негізгі заңдылықтарын білу; 

- ашытқыларды дақылдау әдістерін игеру.   

 

MAO 4508 

 

Микробтық ақуыздың  өндірісі 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Тағам және жемдік белок өндіру тенологиясында 

микроорганизмдерді қолданудың перспективтілігін және 

экономикалық мақсаттылығы туралы түсінік береді. Бір 

клеткалы организмдердің белогын алу технологиялары 

қарастырылады: белок алуда спирттерді және сутегіні қолдану;  

белок алуда бір клеткалы балдырларды қолдану.  

Курс мазмұнына сонымен қатар, органикалық өндірістік, 

тұрмыстық және ауылшаруашылық қалдықтарды  утилизациялау 

Студенттер білу тиіс:  бір клеткалы организмдердің белогын алу 

технологияларын білу және игеру;  

-меңгеру қажет: белок алуда спирттерді және сутегіні қолдану;  белок 

алуда бір клеткалы балдырларды қолдану тәсілдерін.  

 



технологиялары және микроб белогін және құс шаруашылығына 

және мал шаруашылығына  арналған тағамдық қоспа алу үшін 

қайта өңдеу бойынша бөлімдер кіреді.    

USOB 4509 

 

Ұлттық сүтқышқылды өнімдердің 

биотехнологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

 

Сүт қышқылды өнімдерді алуды негізгі ши-кізат көзі, 

сипаттамасы мен ерекшеліктері. Жер жүзіндегі сүт қышқылды 

өнімдердің өндіруді технологиялық негіздері. Сүт қышқылды 

өнімдердің өндірудегі химиялық, физика-химиялық, 

микробиологиялық, биохимиялық және коллоидты процестері. 

Түрлі ұлттық сүт қышқылдық өнімдерді дәрілік және ерекше 

қасиеттері.  

Студенттер білу тиіс: сүт қышқылды өнімдердің өндірудегі химиялық, 

физика-химиялық, микробиологиялық, биохимиялық және коллоидты 

процестерді білу.  

-түрлі ұлттық сүт қышқылдық өнімдердің дәрілік және ерекше 

қасиеттерін білу.  

 

AShMK  4510 

 

Азық-түлік шикізаттарының 

микробиологиялық қауіпсіздігі  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313 2/1/0 

 

Курс тағам өнімдерінің сапасын санитарлы- гигиеналық 

бағалаудың негізгі принциптеріне  және әдістеріне түсінік 

береді. Тағам өнімдерін санитарлы- микробиологиялық бақылау 

әдістері қарастырылады; санитарлы жайсыздықтың 

индикаторлары ретінде санитарлы-көрсеткіштік 

микроорганизмдер сипатталады. Сүттің және сүт өнімдерінің, ет 

және жұмыртқа өнімдерінің, балық және балық өнімдерінің, ара 

шаруашылығы өнімдерінің, өсімдік шаруашылығы өнімдерінің 

және консервіленген өнімдердің микрофлорасы туралы 

мәліметтер келтіріледі.     

- білу қажет:  Тағам өнімдерін санитарлы- микробиологиялық бақылау 

әдістері  білу және меңгеру тиіс; 

-  сүттің және сүт өнімдерінің, ет және жұмыртқа өнімдерінің, балық 

және балық өнімдерінің, ара шаруашылығы өнімдерінің, өсімдік 

шаруашылығы өнімдерінің және консервіленген өнімдердің 

микрофлорасын туралы білу тиіс.     

 

TOMBAP 4511 

 

"Тағам өндірісін 

микробиологиялық бақылау" 

арнайы практикум 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313 1/0/2 

Практикум өндірістік қондырғыларға және өндірістік 

процесстерге санитарлық -гигиеналық талаптарды; асептикалық 

өндірісті ұйымдастырудың принциптерін; өндірістік 

процесстерге және өнімдерге микроорганизмдердің түсуіне жол 

бермеу тәсілдерін оқытуды көздейді.  

Тағам өнімдеріндегі санитарлы-көрсеткіштік 

микроорганизмдерді анықтау.    

Студенттер игеру қажет:  тағам өнімдеріндегі санитарлы-көрсеткіштік 

микроорганизмдерді анықтау тәсілдерін игеру    

ЖБТ 4: "Генетикалық технологиялар"  

BZZN 3502 Биотехнологиядағы 

зертханалық зерттеулердің 

негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ВHim 1302  

1/0/1 

Пәннің оқытылу мақсаты студенттерге микроорганизмдерге 

биотехнологиялық зерттеулерді жүргізу негіздерін меңгерту , 

алынған зертеулер нәтижелерін талдауды меңгерту.  

 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент игереді:биотехнологиялық 

процестерін бақылаудың микробиологиялық тәсілдерін игеру;  

кең тараған микробиологиялық процестерді іске асырудың 

технологиясы және жалпы принциптері; микробтық технология 

саласындағы зерттеу тәсілдері және эксперимент жасау  және 

жобалау;  

-Зертханалық құралдарды қолдана отырып, биотехнологиялық 

тәжірибиелерді іске асыру;  

-Зертханалық тәжірибиелерге сүйене отырып, биотехнологиялық 

процестерді жобалау.  

Игеруге тиіс: микробиологиялық синтез өнімдерінің сапасына 

технологиялық процестердің әсерін талдау; компьютермен 

ақпараттарды талдау және сақтау тәсілдерін игеру.  

EB 3503 Экологиялық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

 

  

«Экологиялық биотехнология» курсы қоршаған ортаны қалпына 

келтіруге биологиялық объектілерді пайдалану технологиясын 

қарастырады. Өндiрiстер және тұрғын қалдық суларымен ластанған 

қоршаған ортаның негiзгi экологиялық проблемалары; мұнай алу 

және оның өнiмдерiн өңдейтiн райондарда  топырақтағы органикалық 

ластандырушылардың концентрациясының жоғарлауы; гербицидтер, 

-қатты қалдықтарды микробиологиялық жолмен тазалау туралы 

түсінігі болуы тиіс; ауылшаруашылық қалдықтарын микробиоло-

гиялық жолмен өңдеу туралы түсінігі болуы тиіс;  экологиялық 

зиянсыз өнімдерді шығарып пайдалану туралы түсінігі болуы тиіс;   

-Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған экожүйелерді 

биологиялық тазалау тәсілдерін үйрену; 



пестицидтер, инсектицидтердi  пайдаланудан топырақтың 

ластандырудағы мәселердi шешуде биологиялық объектiлердi 

(микроб клеткаларының, ферменттiк кешендер, әртүрлі 

технологиялық формадағы жеке ферменттер) қолдану негiзiнде 

биотехнология, оның жаңа технологияларын пайдалануды талап 

ететiнiн студенттерге таныстырады.  

-микроорганизмдерменәртүрлі ластанған қалдық суларды тазалау 

тєсiлдерiн игеру; 

 

BMGN 3504 

 

Биотехнологияның 

молекулалық-генетикалық 

негіздері   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2310   

2/1/0 

 

Бұл курста генетикалық және клеткалық инженерияның молекулалық, 

клеткалық механизмдері мен қазіргі заман биотехнологиясы әдістері 

қарастырылады. Гендерді карталаудың жаңа әдістерін, аурулар 

диагностикасын, адам гендерінің белок өнімін коммерциялық өндіру, 

генетикалық тестілеу айтылады.   

 

Білу керек: Биотехнологияның генетикалық негіздерін, жануарлар 

соматикалық және жыныс клеткаларына генетикалық 

трансформациялау принциптері мен әдістерін. 

Меңгеруі керек: ПТР талдауы  бойынша тәжірибені жоспарлауға 

теориялық және практикалық білімін қолдануды. 

Игеруі керек: ДНҚ амплификациялау, секвенирлеу приборларымен 

және биотехнологияда қолданылатын басқа лабораториялық 

құралдарын. 

RG 3505 

 

Радиациялық генетика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2310   

2/1/0 

 

Радиациялық генетика  курсында биологиялық обьектілерге 

радиацияның әсері ету механизмдері,  радиациялық мутагенездің 

негізгі заңдылықтары және радиацияның физикалық табиғаты, 

иондаушы сәулелердің тұқым қуалау аппаратына әсері 

қарастырылады. Мутагенезді сипаттағанда ионизациялық жарықтың, 

ультрафиолеттік сәулелердің, негізгі химиялық мутагендердің 

организмдерге тигізетін әсерлері толығымен көрсетіледі. 

Организмдердегі мутациялық процестерді зерттеу нәтижелерін 

генетикада, селекцияда, биотехнологияда пайдаланып, олардың 

жетістіктерін медицинада, ауыл шаруашылығында, биологияда 

қолдану жүйелері баяндалады. 

 

Білу керек: Радиациялық процестердің қазіргі уақыттағы генетикадағы 

ролі және радиациялық генетиканың мутагендік, канцерогендік әсерін 

айқындап-ажырата білу керек. 

Істей білу керек: биологиялық обьектілерге радиацияның әсері 

ету механизмдерін, организмдердегі мутациялық процестерді зерттеу 

нәтижелерін генетикада, селекцияда, биотехнологияда пайдаланып, 

олардың жетістіктерін медицинада, ауыл шаруашылығында, 

биологияда қолдана алу керек. 

Меңгеру керек: студенттерді мутациялық, радиациялық 

процестің теориялық және қолданбалық аспектілерімен таныстыру 

және сол бұзылған қоршаған ортаға генетикалық тұрғыдан сипаттама 

беру және әдістерін меңгеру керек.  

GTN 3506 

 

Генетикалық талдау негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2310   

2/0/1 

Бұл курста генетиканың даму тарихының зерттеу объектісі ретінде 

Drosophila melanogaster жеміс шыбынын пайдалана отырып, тірі 

организмнің жеке даму биологиясының генетикалық аспектілері 

қарастырылады. Курс барысында жұмыртқа клеткасының пісіп-

жетілуінен онтогенездің барлық фазаларының дамуының 

генетикалық-молекулалық бақылануы бойынша қазіргі заманғы 

мәліметтерімен танысады және организмнің белгілер жиынтығын 

зерттеу жұмыстары көрсетіледі. Сонымен қатар, дрозофиланың 

дамуын бақылайтын гендер және олардың әсер ету механизмдері, 

жеміс шыбынының қалыпты дамуына мутацияның әсері қарастырады.  

 

Білу керек: Студенттер жеміс шыбынының даму генетикасы мен 

молекулалық биология салаларымен өзара тығыз байланысты дамып 

жатқан эксперименталды эмбриологиясының қазіргі замандағы 

жетістіктерін білу керек;  

Істей алуы керек: генетикалық зерттеулердің объектісі дрозофиламен 

жұмыс жүргізе алулары керек;  

Дағдысы болу керек: организмдердің жеке даму барысындағы көптеген 

мәселелерді шешуде, генетика ғылымында жинақтаған білімдерін, 

яғни, генетиканың негізгі заңдылықтарын қолдана алулары қажет. 

AZhC 4507 

 

Адам және жануарлар 

цитогенетикасы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2310   

2/0/1 

Курста хромосомаларды зерттеудегі цитогенетикалық әдістердің 

негізгі принциптері; қалыпты және ауытқу жағыдайындағы 

метафазалық хромосомалардың құрылымдық-функционалдық 

ұйымдасуын анықтаудағы қазіргі кездегі жетістіктер қарастырылады.  

 

Білу керек: хромосомаларының құрылымдық-функциялық ұйымдасу 

ерекшеліктерін, хромосомалардың репродукциясын; кроссинговердің 

және хромосомалық аберрациялардың пайда болу механизмдерін. 

Игеру керек: медициналық генетика және биотехнология 

салаларындағы тәжірибелік зерттеулерде алған білімдерін қолдауды.  

Дағды алу керек: Х-хроматин және метафазалық клетканы талдауда, 

кариотипті құрастыруда. 

FN 4508 Фитопатология  негіздері 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ОBN 2315  

 2/1/0 

 

Курста фитопатологияның генетикалық негізі, ауылшаруашылық 

дақылдарында, әсіресе, дәнді дақылдарда кездесетін ауру түрлері, 

пайда болу себептері, патологиясы және күресу жолдары, өсімдік пен 

ауру қоздырғышының, генотип пен орта жағдайларының 

байланыстары қарастырылады. Студент өсімдік ауруымен күресу 

Білу керек: иммунитет және өсімдіктерді карантиндеудің теориялық 

және тәжірибелік негізін, өсімдіктерді қорғау құралдары мен әдiстері 

туралы, аурулардың қоздырушылары, олардың пайда болуы себептер 

және шарттары, даму заңдылығы, тарату, өсiмдiк организмдеріндегі 

(эпифитотиялар ) жаппай дамуы, ортақ анатомия-физиологиялық 



тәсілдерін меңгеру арқылы ауылшаруашылығында төзімді сорттар 

алу барысында қолдануға мүмкіндік алады.   

 

өзгерiстерi туралы.  

Істей алуы керек: теориялық білімді ғылым мен тәжірибеге 

енгізуде қолдану, аурулардың таралу мониторингі бойынша, сонымен 

қатар, өсімдіктердің төзімді сорттарын шығару әдістерін игеру сияқты 

тәжiрибелердi сауатты жоспарлап, жүргізу 

Дағдысы болу керек: өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғауды 

ұйымдастыруды, аурулардың пайда болуын алдын-ала болжауды 

дайындау. 

FGN 4509 

 

Фармакологиялық 

генетиканың негіздері  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2310  

2/0/1 

Фармакогенетика – тұқымқуалаушылық факторлардан ағзаның 

дәрілік заттарға жауап беру тәуелділігін зерттейтін медициналық 

генетика және фармакология саласының бір тарауы. Кез-келген адам 

популяциясында эволюциялық тұрғыда қалыптасқанға дейін 

қолданылған фармакологиялық құралдар генетикалық полиморфизм 

шеңберінде фармакогенетикалық реакциялар пайда болады.   

Курс мақсаты: кейбір аурулар мен дәрілік әсерлердің 

табиғатын,  тұқымқуалаушылық факторлардан ағзаның дәрілік 

заттарға жауап беру тәуелділігін молекулалық диагностика 

тәсілдерімен зерттеу жұмыстарымен таныстыру болып табылады.  

-жеке ағзалардың дәрілік препараттарға сезімталдылығының  

фармакодинамикалық және фармакокинетикалық механизмдері және 

мультифакториальды аурулардың дамудағы жоғары генетикалық 

қауіптілігін анықтау әдістері туралы білім болу керек;.  

Игеру керек: кең таралған тұқым қуалайтын патологиялардың түрлерін 

диагностикалау бойынша жаңа білімдерді қалыптастыру.  

 

BZhB 4510 

 

Бағаналы жасушалар 

биотехнологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhBN 2313  

2/1/0 

 

Бағаналы  клеткалар биотехнологиясы жалпы биологиялық негіздерін, 

классификациясын, алу көздері мен  тәсілдерін, сонымен бірге 

қолдану аймақтары мен этикалық қолдану нормаларын қарастырады. 

Дифферециация механизмдері, бағаналы клеткаларды маркирлеу, 

клеткалық технологияның  медицинада қолдану болашағы, оның 

ішінде мүшелерді тасмалдау, дәрілік препараттарды тексеру және т.б. 

оқылады.   

Курстың оқыту мақсаты – бағаналы клеткалар технологиясымен, 

жаңа бағаналы клеткалар биотехнологиясымен таныстыру,  

денсаулық сақтау және  теориялық биология мәселелерін зерттеуде 

қолданылатын бағаналы клеткаларды алудың қазіргі заман тәсілдерін 

оқыту. 

Міндеттері: адам бағаналы клеткалары туралы ұғым қалыптастыру; 

клеткалық терапия туралы білім беру;  клеткалық биотехнологияның  

ғылым мен практикада  тиімді қолданудың мүмкіндігі туралу ұғым 

беру; генетикалық модификацияланған бағаналы клеткалардың 

жасалуы және оларды  морфогенез процесі мен клеткалық 

дифференцировканың генетикалық ақпаратының реттелуінің 

механизмін және т.б. зерттеуінде қолдану туралы ұғым қалыптастыру.    

Студент курсты меңгеруде: 

бағаналы клеткалар биотехнологиясының жалпы биологиялық  

негіздерін, клеткалық терапия тәсілдерін, адам бағаналы  соматикалық 

және жыныс клеткаларын клондау және генетикалық 

трансформациялау принциптерін білулері керек. 

Теориялық білімдерін  ғылым және практикада қолдануды, бағаналы 

клеткалар биотехнологиясынан эксперименттерді сауатты қоя білулері   

керек. 

Клеткалық препараттарды   практикалық  қолдануда білулері;   

биотехнологияда қолданылатын микроскоппен; зертханалық 

құралдармен жұмыс істеуді игерулері керек. 

MGAP 45011 

 

"Молекулалық генетика" 

арнайы практикум 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2310   

1/0/2 

Бұл курста биохимия және молекулалық биология салаларында кең 

қолданылатын лабораториялық әдістер және оларға қысқаша 

теоретиялық талдаулар ұсынылады. Студенттер білуі қажет: 

Лабораториялық практикада кең қолданылатын молекулалық-

генетикалық зерттеу әдістерінің теориялық және практикалық 

негіздерін білуі қажет. Ген – оның экспрессиясы, тұқым қуалайтын 

және тұқым қуаламайтын өзгергіштік, ішкіклеткалық молекулалық-

генетикалық механизмдерді тереңірек түсінулері керек. 

Студенттер істей білуі керек: молекулалық-генетикалық тәжірибелерді 

жоспарлау және іс жүзінде іске асыру, сонымен қатар алынған 

деректерді статистикалық өңдеу жасай алуы керек.   

Игеру керек: биохимиялық және молекулалық-генетикалық 

зерттеулерде кеңінен қолданылатын әдістемелердің (спектроскопия, 

центрифугалау, хромотография, электрофорез және т.б.). 

ЖБТ 5: "Қоршаған орта биотехнологиясы" 

 

BZZN 3502 Биотехнологиядағы Пәннің оқытылу мақсаты студенттерге микроорганизмдерге Пәнді оқыту нәтижесінде студент игереді:биотехнологиялық процестерін 



зертханалық зерттеулердің 

негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: ВHim 1302  

1/0/1 

биотехнологиялық зерттеулерді жүргізу негіздерін меңгерту , 

алынған зертеулер нәтижелерін талдауды меңгерту.  

 

бақылаудың микробиологиялық тәсілдерін игеру;  

кең тараған микробиологиялық процестерді іске асырудың технологиясы 

және жалпы принциптері; микробтық технология саласындағы зерттеу 

тәсілдері және эксперимент жасау  және жобалау;  

-Зертханалық құралдарды қолдана отырып, биотехнологиялық 

тәжірибиелерді іске асыру;  

-Зертханалық тәжірибиелерге сүйене отырып, биотехнологиялық 

процестерді жобалау.  

Игеруге тиіс: микробиологиялық синтез өнімдерінің сапасына 

технологиялық процестердің әсерін талдау; компьютермен ақпараттарды 

талдау және сақтау тәсілдерін игеру.  

EB 3503 Экологиялық биотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

 

  

«Экологиялық биотехнология» курсы қоршаған ортаны қалпына 

келтіруге биологиялық объектілерді пайдалану технологиясын 

қарастырады. Өндiрiстер және тұрғын қалдық суларымен 

ластанған қоршаған ортаның негiзгi экологиялық проблемалары; 

мұнай алу және оның өнiмдерiн өңдейтiн райондарда  

топырақтағы органикалық ластандырушылардың 

концентрациясының жоғарлауы; гербицидтер, пестицидтер, 

инсектицидтердi  пайдаланудан топырақтың ластандырудағы 

мәселердi шешуде биологиялық объектiлердi (микроб 

клеткаларының, ферменттiк кешендер, әртүрлі технологиялық 

формадағы жеке ферменттер) қолдану негiзiнде биотехнология, 

оның жаңа технологияларын пайдалануды талап ететiнiн 

студенттерге таныстырады.  

-қатты қалдықтарды микробиологиялық жолмен тазалау туралы түсінігі 

болуы тиіс; ауылшаруашылық қалдықтарын микробиоло-гиялық жолмен 

өңдеу туралы түсінігі болуы тиіс;  экологиялық зиянсыз өнімдерді 

шығарып пайдалану туралы түсінігі болуы тиіс;   

-Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған экожүйелерді биологиялық 

тазалау тәсілдерін үйрену; 

-микроорганизмдерменәртүрлі ластанған қалдық суларды тазалау 

тєсiлдерiн игеру; 

 

BGT 3504 

 

Биогеотехнология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/1/0 

 

Микроорганизмдердің биогеохимиялық іс-әрекетін өнеркәсіпте 

қолдану, биогеотехнологияның негізгі бағыттарымен – құнды 

металлдарды сілтісіздену, көмір шахталарында метан 

концентрациясын төмендету үшін қолданатын биотехнологиялар, 

мұнай шығаруын жоғарлату биотехнологиялар, тас көмірдің 

десульфирлену және өндірістік қалдық суларды тазалау 

биотехнологиялары туралы түсінік болу қажет. 

 

-Білу қажет: микробтық биогеотехнологияның негізгі жетістіктері мен 

болашағын; биогеотехнологиядағы маңызды микроорганизмдердің 

метаболизм ерекшеліктерін және дақылдау тәсілдерін; микроорганизмдерді 

дақылдау кезінде қолданылатын қондырғылардың түрлерін; 

биогеотехнологияның инженерлік негіздерін. 

-Үйренеді: биогеотехнологияға маңызды микроорганизмдердің қоректік 

заттарға мұқтаждығы, өсу заңдылықтары және дақылдау тәсілдері туралы 

білімдерін қолдануды. 

-Игереді: биогеотехнологияда қолданылатын микроорганизмдердің таза 

дақылдарымен жұмыс істеуді; биогеотехнологиялық микробтық синтез 

өнімдерін бөліп алу әдістерін. 

EG 3505 

 

Экологиялық генетика    

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  ZhMG 2310   

2/1/0 

 

Курс мақсаты: генетикалық процесстердің және экологиялық 

қарым-қатынастардың өзара әсерін зерттеу.  

Міндеттер:қоршаған орта факторларына ағза тұрақтылығын 

зерттеуде генетикалық әдістердің мүмкіншіліктерін ашу; 

экологиялық қарым-қатынастарды реттеудегі эколого-

генетикалық модельдерді дайындаудың негіздерімен таныстыру; 

генетикалық токсикологияны экогенетиканың негізгі бөлімі 

ретінде қарастыру; қазіргі заманғы биологиялық инженерияның 

эколого-генетикалық салдарын қарастыру. 

 

Курсты меңгеру нәтижесінде студенттің қоршаған ортаға әсерді 

бағалаудың методикалық және эколого – генетикалық негіздері мен 

экогенетикалық бағалау жайлы түсінігі болу керек;  

-экологиялық генетиканың структурасы мен негізгі міндеттерін білу керек; 

-эколого – генетикалық зерттеулер жүргізуді, аналитикалық жұмыстарды 

орындау мен эксперимент бойынша іс – құжаттарды толтыруды меңгеру 

керек; 

-қоршаған ортаның сапасын бағалаудағы генетикалық анализ әдістерін 

пайдалана білуі керек; 

-қоршаған ортаға түсірілетін мутагендік факторлардың әсерінен болатын 

экологиялық процесстердің динамикасын бақылау, анализдеу және болжау 

білуі керек. 

FMEB3506 

 

Фототрофты 

микроорганизмдердің 

Фототрофты  микроорганизмдердің экологиялық 

биотехнологиясы – қоршаған ортаны сақтау және қорғауда 

Білу қажет: Фотобиотехнологияның дамуындағы фототрофты 

микроорганизмдердің ролін, сонын ішінде экологиялық биотехнологияда 



экологиялық биотехнология    

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

микробиология, биохимия, генетикалық инженерия және 

химиялық технологиялар жетістіктерін фототрофты  

микроорганизмдермен бірлесе қолдану негізіндегі  жаңа  бағыт.  

Фототрофты  микроорганизмдер экобиотехнологиясының 

қарастыратын мәселелері  техногенді аймақтар маңындағы 

экожүйені кешенді биологиялық зерттеу методологиясын жасау 

мен жетілдіру, сонымен қоса адам мен жануарларға қоршаған 

ортаның зиянды әсерінің өзгерісін компенсациялаушы  

препараттар биосинтезі мен  суды биологиялық жолмен тазалау  

ұсыныстары мен технологияларын жасау. 

Пәннің оқытудың мақсаты қоршаған ортаны қорғауды дамыту 

үшін фототрофты микроорганизмдерді экологиялық 

биотехнологияда қолданудың ғылыми және практикалық негіздері 

туралы студенттерге білім беру. 

микробалдырлардың биомассасын қолдану арқылы әртүрлі биопрепараттар 

алудың маңыздылығын білу.  

Үйренеді:  Фототрофты микроорганизмдерді дақылдау тәсiлдерiн, олардың 

негізінде ластанған су экожүйелерін тазалау әдістерін.  

Игереді:  

Әр түрлі микробалдыр және цианобактериялардың перспективті 

штамдарын бөліп алу және дақылдау әдістерін игереді. 

 

ТM 4507 

 

Топырақ  микробиология   

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

2/0/1 

Пәннің мақсаты–топырақытың микробты комплекстерін; 

топырақтың микроорганизмдердің тіршілік ету ерекшелігі; 

топырақта микроорганизмдерің таралуының эколого – 

географиялық заңдылығы; тапырақта микроорганизмдердің 

тіршілік етуінің стратегиясы; микроорганизмдердің трофикалық 

әрекеттесуінің алуантүрлілігі; топырақ микробиологиясында 

қабылданған принциптер және концепцияларды қарастыру және  

зерттеу болып табылады.   

 

Пәнді оқу барысында студент білу тиіс: түрлі топырақ типтеріндегі 

микроорганизм қауымдастығымен;  

Топырақтағы химиялық элементтерді және түрлі қосылысрды 

түрлендірудегі микроорганизмдер қызметімен; микроорганизмдерді 

ауылшаруа-шылығының түрлі технологиялық процестерінде қолдану.  

-Игереді: топырақтың биологиялық белсенділігін анықтау және оны реттеу, 

биоиндикация, биотестілеуді қолдану. 

-Меңгереді: топырақ микроорганизмдерінің құрамын анықтау тәсілдерін; 

топырақтағы микроорганизмдерді есептеудің және бақылаудың 

микроскопиялық тәсілдерін.  

DUZTKKT 4508 

 

Деградацияға ұшыраған 

топырақты қайта қалпына 

келтіру технологиясы  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2/1/0 

 

Курстың мақсаты – топырақтың деградацияға ұшырау себептерін 

және оларды қайта қалпына келтіру технологиясын жасауды оқып 

білу. 

Курста дегумификацияға, су және жел эрозиясына, шөлдену мен 

тозуға  ұшыраған топырақтар қарастырылады. Деградацияға 

ұшыраған деңгейі анықталады және оларды қайта қалпына келтіру 

үшін қолданылатын іс-шараларды ескереді.   

- топырақтың деградацияға ұшырау үрдісін және оларды туғызатын 

себептерді білу; 

- топырақтың деградацияға ұшырау деңгейін анықтай алу және оларды 

қайта қалпына келтіру мен қорғау технологиясын жасау; 

- топырақ ресурстарын тиімді пайдалануды  

KOF 4509 

 

Қоршаған орта 

фиторемедиациясы    

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ОBN 2315  

2/0/1 

«Қоршаған орта фиторемедиацисы» пәні студенттерді 

фиторемедиацияның түрлерімен, өсімдіктерді фиторемедиацияға 

қолдану үшін таңдау принциптерімен, гипертөзімділік және 

гипераккумуляцияның клеткалық және молекулалық 

механизмдерімен, трансгендік өсімдіктер фиторемедиацияда 

қолдану принциптерімен таныстырады.         

-өсімдіктердегі ксенобиотиктердің метаболизмін зерттегенде және 

фиторемедиация технологияларының принциптерін қолданғанда қазіргі 

заманның жаңа әдістерді және  жаңа жабдықтарды қолдану туралы ақпарат 

ресурстардан мәліметтер алып білу;  

-биология, биотехнология, экология салалардағы әр түрлі жерден алған 

керекті ақпаратты талдап білу;  

- шығарма деңгейінде биология және экология туралы  негізгі  білім алу, 

экология және биологияның методологияларын қолдана білу, оларды 

экономика  және менеджментте қолдана білу,  теориялық білімді зерттеу 

жұмыста қолдана білу; 

EB 4510 Экологиялық биохимия  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: Bio 2308  

2/1/0 

 

Қоршаған ортаның өзгерілетін  қолайсыз жағдайларына тірі 

организмдер бейімделудің биохимиялық механизмдерін зерттеу. 

Курс міндеттері: екінші реттік метаболиттер арқылы қоршаған 

ортамен микроорганизмдер, жануарлар, өсімдіктердің 

арақатынасы механизмдерді зерттеу. Ферменттер белсенділігі 

өзгеруі арқылы бейімделу механизмдердің негізін қарастыру. 

Экзогенді және эндогенді метаболизмді қарастыру 

-студенттер бейімделудің биохимиялық механизмдерін білуі тиіс; 

-қоршаған ортасының қолайсыз жағдайларында (гипоксия, жоғары 

температура, ксенобиотиктердің әсері) клеткадағы биохимиялық 

процестердің реттелу заңдылықтарын білуі тиіс. 

OKMOAP 4511 "Органикалық қоқысты Пән оқу барысында  келесі сұрақтар қарастырылады: Пәнді оқу барысында студент танысады: қоршаған орта ластаушыларына 



микробиологиялық өндеу" 

арнайы практикум 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: МBN 2313  

1/0/2 

микроорганизмдер қоршаған орта ластанудан туындайтын  

түрліөзгерістерге сезімтал индикаторлар; микроорганизмдерді 

экологиялық мониторингте қолдану; топырақтың 

микробиологиялық диагностикасы және индикациясы; 

ксенобиотиктердің топырақ микроорганизмдеріне әсері және 

топырақты залалсыздандыру; минеральды тыңайтқыштар 

топырақ микроорганизмдерінің түрлік құрамына әсер етуші 

фактор ретінде.  

 

әсер етуші микробты реакциялар; микробты популяциялардың 

морфологиялық өзгерістері, олардың өсіп дамуының кинетикасы; 

микробтық қауымдастықтың құрлымдық түр өзгерістерін, биохимиялық 

белсенділігін.  

-Игереді: ауа, су, топырақ мониторингін жүргізуде микроорганизмдерді 

қоршаған орта индикаторы ретінде қолдану; мониторинг жүргізуде 

индикатор ретінде қоршаған ортадағы микробиологиялық өзгерістерді 

бағалауды қарастыру.  

-Меңгереді: Микроорганизм-индикаторлармен жұмыс істеу тәсілдері; 

ластанған экожүйелердегі микроорганизмдердің құрамын анықтау 

тәсілдері.  

 ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 

PP  3604 Психология және педагогика 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1/1/0 

Курстың мақсаты:  студенттердің бойында педагогикалық 

білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық 

негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі 

кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде 

оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің 

технологияларымен танысуы. Педагогиканы оқыту үдерісінде 

студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, 

педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, 

тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, 

тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің 

жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. 

Курстың мақсаты: - студенттердің қазіргі уақыттағы  психологиялық 

білімнің   ролі мен  орнын  саналау,  таңдаған мамандықтары аясында  

кәсіби қалыптасыу үрдісінде  олардың мәнін ашу.  «Психология» курсын 

оқыту нәтижесінде студенттер  психология ғылымының  негізгі 

категориялары мен түсініктерін,  психология ғылымының  әдіснамалық 

негізін, психология ғылымының негізгі теориялары, концепциялары және 

принциптерін, психикалық  құбылыстардың  мазмұнын, мәнін және 

формасын, олардың даму динамикасын,  психикалық шындықты  оқыту 

әдістерін, жаңа психологиялық әдістер және технологиялар мәнін және  

тұлға қалыптасу ерекшеліктерін меңгеруі тиіс.   

 

 

Студент білуі тиіс: педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; 

педагогикалық қызметтің мәнін. 

Студент меңгеруі тиіс: 

педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдану; 

Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру:  

Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтау. 

Студент меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыру дағдыларын 

меңгеруі тиіс. 

«Психология» курсын меңгеру нәтижесінде  студент білуі тиіс: 

танымдық үдерістер және  басқару құбылыстары  бірлігіндегі психикалық құбылыстар 

жүйесін,  психология ғылымының теориялық әдіснамалық негізін; психология 

ғылымының пәнін анықтаудағы негізгі  бағыттарды және  психология ғылымының 

негізгі түсініктері мен  категорияларын;  адамның тұлға ретінде қалыптасуындағы  

индивидуалдылық жүйесінің дамуы мен қалыптасу ерекшеліктерін,  тұлғааралық 

және топаралық қатынастардың  негізгі сипаттамаларын;  

Жасай білуі тиіс: алған психологиялық білімдерін тәжірибеде  адекватты қолдана алу;  

тұлғалық қасиеттерді анықтау және психологиялық мінездемелерді құрастыру 

мақсатында  адамның индивидуалды ерекшеліктерін зерттеу;  

тұлғааралық қарым-қатынас және топтық өзара әрекет контекстіндегі  басқа 

адамдармен қатынас жасау   жүйесін  құрастыра алу. 

Меңгере білуі тиіс: 

психологиялық зерттеу жүргізе алу, алынған мәліметтерді  өңдеу және  

қорытындыларды интерпретациялау;  

тұлғаның  дамуына және оның  индивидуалды  психологиялық ерекшеліктерді  

жетілдіруіне практикалық   нұсқаулар  жасай алу:  

тұлғааралық қатынастарды, топтың психологиялық құрылымының  дамуы мен 

қалыптасуын түзету және бағалау.   

ВОММ  3603 Биотехнологиялық 

өндірісіндегі менеджмент 

және маркетинг 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1/1/0 

Биотехнологиялық өндірісіндегі менеджмент және маркетинг 

негіздерін қарастыру. Биотехнологиялық өнімдеріне сұраныс пен 

ұсыныс бойынша талдау және  мониторингті жүргізу. 

Биотехнологиялық өндірісте басқару принциптерін білу. 

Биотехнологиялық өндірісті  модельдеу және жоспарлау  

-Студенттер биотехнологиялық өндірісіндегі менеджмент және маркетинг 

негіздерін білуі тиіс; 

-биотехнологиялық өндіріс саласында әртүрлі экономикалық мәселелерін 

модельдеу, болжау, талдауды игеру. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIK 4601 Биотехнологиядағы 

инновациялық  кәсіпкерлік 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1/1/0 

Курста инновациялық кәсіпорынды ұйымдастыру, осы кәсіпкерлік 

түрінің негізгі қауіп-қатерлері және оның қауіпсіздігін сақтау 

сұрақтары қарастырылады. 

Курстың мақсаты: студенттерге инновациялық кәсіпкерліктің 

негіздерін қалыптастыру. 

Курстың міндеттері: 

- студенттерді қазіргі экономикадағы инновациялардың рөлімен 

таныстыру; 

- жоғары дәрежелі ғылыми көлемді және жаңалығы бар, бәсекеге 

қабілетті өнімдер жөнінде көріністерді беру;  

- өнімнің өз құнын ұстау, төмендеуге жаңа сұраныстарын, 

инвестициялар табыстарына, жаңа өнімдердің өндіріс имиджін 

жоғарлатуға (рейтинг),  жаңа нарықтардың, соның ішінде ішкі 

нарықтардың ашылуын және игеруін жасауды үйрету. 

- инновациялық кәсіпкерлікті ұйымдастырудың сұрақтарын білу;  

- бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаруға дағдылану;  

- инвестицияға тарту әдістерін, өнімнің өзіндік құнын төмендетуді меңгеру. 

 

IK  4602 Интеллектуалдық құқық 2 

кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1/1/0 

Курстың мазмұны: интеллектуалды меншік құқығының түсінігі 

мен түрлері. Авторлық құқық және жапсарлас құқық. Авторлы 

құқықтың объектілері. Авторлы құқықтың субъектілері. Авторлы 

және жапсарлас құқықтардың азаматтық-құқықтарын қорғау 

тәсілдері. Ашу құқығы. Патенттік құқық. Патенттік құқықтың 

объектілері. 

 

- интеллектуалды меншік құқығын білу; 

- авторлардың, патентиегерлерінің, соавторлардың құқытарын қорғау 

реттілігінде бағдарлануды білу; 

- авторлық келісім – шартты құрастыру әдістерін, патентті рәсімдеу 

құжаттарын құрастыруды, сонымен қатар, интеллектуалдық жеке 

меншіктің басқа объектілеріне құқықтарын рәсімдеуді меңгеру. 



 

МАМАНДЫҚ  5В080400–БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК БАЛЫҚ АУЛАУ  

Пәннің  

коды 

Пән атауы, кредит саны, 

пререквизиттер, сабақ 

түрлері бойынша 

таралуы 

Мақсаты, міндеттері, модульдың қызқаша мазмұны (курса)  Оқытудың нәтижесі 

(білу, істеу, дағдылану) 

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ  

КТ1101 Қазақстан тарихы 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты деректер мен тарихи 

айғақтарды оқыту арқылы жаңа теориялық және әдіснамалық көзқарастар 

тұрғысынан таныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан мемлекетінің 

қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі өткен тарихи кезеңдерімен қалыптасқан 

Қазақстан мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы талдау 

жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік басымдылықтарын, 

ерекшеліктері мен маңызын шынайы және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі Қазақстанның 

тарихи тұлғаларын оқыту барысында аналитикалық және 

аксиологиялық талдау жасау дағдысын меңгеру; 

КВК(О)Т 

1102 

Кәсіби бағдарлы қазақ 

(орыс) тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, ғылыми 

және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) тұжырымдамалық 

негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен даму  

үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі 

туралы іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын қалыптастыру 

мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін 

қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық 

сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми 

ақпаратты қорытындылай  білу. 

- 

KBShT1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге 

үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сөздік қорын толықтыра және 

кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру 

дағдыларын дамыта отрып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, 

түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша 

жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда 

серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. Курс 

тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік 

қорының болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын 

меңгеру. 

 

GTF2104 Ғылыми танымның 

философиясы 

2 кредит/ 3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты – студенттерде ғылыми танудың методологиясын, 

жоғары деңгейде ғылыми – зерттеуді жүргізу қабілеттілігін, микро- және 

макродеңгейлерде стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін әр түрлі 

ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді талдау және пайдалану қабілетін 

қалыптастыру. 

- өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және ғылыми – өндірістік 

салаларындағы  саласындағы зерттеудің жаңа әдістерін білу; 

- отандық және шет елдік зерттеушілердің алынған нәтижелерін 

жалпылауды және сынай бағалауды меңгеру; 

- перспективтік бағыттарды, зерттеу бағдарламаларын құрастыру 

әдістемелерін, философиялық мәселелерді түсіну әдістемелерін 

меңгеру. 

ӘЛЕУМЕТТІК – КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 



TKP 2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық 

білімдердің орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша 

кәсіби қалыптасу үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық мәселелерін 

танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық 

ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік 

психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі 

теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар жүйесін  Мақсаты: 

Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық білімдердің 

орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби 

қалыптасу үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын 

оқытуда  білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық 

мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-

психологиялық ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 

Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық 

негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, 

әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық 

әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу технологиясы. 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны жетілдіруге септігін тигізетін 

практикалық ұсыныстарды жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-қатынас мақсатында 

тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKA2202 

Теориялық және 

қолданбалы әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттері: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, діни, 

экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, 

олардың арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер сипаттамасы. 

Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық ұғымдар, 

социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер 

нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай 

жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық 

тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде тұжырымдай 

білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, 

төзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, 

пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ZhAOE 2203 Жеке және әлеуметтік 

өрлеу этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала-

рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика 

нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін 

жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның 

әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары 

туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен 

беталысымен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын 

қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы 

адамгершілік жағынан  өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық 

шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; 

- өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет 

және мораль нормалары тұрғысынан бағалау. 

 

 

 

MD 2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі ерекшеліктерімен 

таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени және діни  эволюциясын 

қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану әдістерін, «диалог» 

ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық ғылымының басты категориясы 

ретінде түсіну, сонымен қатар теориялық тілдің өзіндік ерекшелігін оның  

негізгі экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени параметрлерін, шегі мен 

көкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның метафизикалық және 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени төзімділікті білу; 

- өткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның базалық 

құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, ғылым, дін 

және өнердің мүмкіншілік өзараәрекеттесу перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және диахрондық 

байланысын анықтай алу, олардың себептері мен салдарын көрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып төзімділік 

мінез-құлық, әлеуметтік және кәсіби өзараәрекеттестік дағдыларын 

меңгеру. 



діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, діни, 

экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, 

олардың арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер сипаттамасы. 

Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық ұғымдар, 

социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық категориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер 

нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай 

жасай алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық 

тұғырларды тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде тұжырымдай 

білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, 

төзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, 

пікірталас жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ATK 2206 Адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау үшін 

қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді меңгеру, тіршілік 

ету ортасының жағымсыз әсерін сәйкестендіру және адамның,  өмір сүру 

ортасының жағымсыз әсерлерден қауіпсіздік шараларын жасау және 

жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық қауіптер, 

олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және табиғи ортаға, зиянды 

және қауіпті факторлардың әсер ету сипаты, олардан қорғану әдістері. 

Қауіпті құбылыстар мен үдерістердің негізгі теориялық талдауы мен 

болжамы.  

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи және 

техносфералық қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- төтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде өзінің өкілеттілігі 

щеңберінде шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді теңестіре білу 

және оны жүзеге асыруда  қауіптілігін бағалай алу; 

- төтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен технологияларын меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты 

даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды  кең 

профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі теориялық және 

практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен 

табиғатты тиімді пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

өзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның 

тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, саяси 

және әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен рөлі; қазіргі 

заманның жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу 

кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның 

тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық 

серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны 

реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды катастрофиялық 

тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың және адамдардың 

өмір сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы өзгертуге бағытталған 

адамзаттың тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда 

шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзараәрекеттесу заңдылықтары 

туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте 

қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен 

қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын 

меңгеру. 

 

KK 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру, 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының 

негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізгі 

ережелері. Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және әлеуметтік 

мемлекет құрудың теориялық негіздері. Қазақстанның 2010-2020 жж. 

арналған Тұжырымдамалық құқықтық саясатының негізгі бағыттары мен 

«Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық 

заңнамалардың құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде қазақстандық 

құқықтық жүйе ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен бостандықты 

қорғау және өміршеңдік жағдайында еркін қолдана білу.  

 

EN 2209 Экономика негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, ұғымдар мен 

заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыру.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика мен қоғам 

өміріндегі құбылыстар мен үдерістердің өзарабайланысын білу; 



Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар. Негізгі 

микро- және макроэкономикалық көрсеткіштер, оны есептеу әдістері.  

Нарықтық бағалау-білім беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; 

экономикалық даму беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-

қатынастың қазіргі жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының 

экономикалық негіздері.  

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана білу. 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 

KMAAT 3301 Кәсіби мақсаттарға 

арналған ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Mat 1301  

2+0+1 

 

PC құрылысының құрылым ерекшеліктерін оқу. Компьютердегі 

ақпараттық технологияларды сақтау мәліметтері. Файлдар мен 

анықтамалар. Файлдық жүйе. Бағдарламалық жабдықтауды өңдеу, оның 

құрылымдары. Операциялық жүйе, технологиялық жұмыстар мен 

функциялар. Алгоритмдер мен блок-схемалар. 

 Интерфейс User. PC проблемаларының технологиялық шешімдері. MS 

Word текст редакторы. Құжаттардың жасалуы және редакциялау. Excel MS 

кестелер редакторы.  

Жұмыс үстелінің негізгі технологиялық жасалуы және реттестіру. 

- құрылғылар саласында есептегіш ПК мен технологиялардың жұмыс 

істеулерін білу, алгоритмдерді білу; 

- программалық жабдықтарды және жекеленген программаларды өңдеуде 

дағдылану;  

- операциялық жүйелерді, әртүрлі утилиттерді тәжірибе жүзінде білу; 

- жеткілікті дәрежеде мәтіндерді, ірі форматтағы кестелер мен 

қосымшаларды өңдеуді меңгеру. 

 

Bio 2302 Биофизика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Fiz 1303 

1+0+2 

 

Курсты оқыту мақсаты  - студенттерге биофизикалық процестердің 

объектілері мен ерекшеліктері, биологиялық процестер мен құбылыстарға 

негізгі биофизикалық тәсілі  жөнінде тереңдетілген және ауқымды білім 

беру; биофизиканың негізгі заңдары және принциптерімен таныстыру. 

 

-клетка және тұтас организм биофизикасының негізгі ережелерін білу; 

биологиялық заңдар мен құбылыстардың негізінде жатқан негізгі 

физикалық заңдар; термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы; 

Гессе заңы, Пригожин және Э.Бауэрдің принциптері; биоэлектрикалық 

және фотобиологиялық процестердің механизмі; сәулемен зақымданудың 

радиобиология негізі мен механизмдері; биологиялық ырғақтар 

генерациясының механизмдері;  биожүйенің электроөткізгіштік 

принциптері; зерттеудің негізгі биофизикалық әдістері. 

- алынған теориялық білімдері мен тәжірибелік машықтарын, өзінің 

тәжірибелік зерттеулерінде қолдануға дағдылану. 

Fiz 1406 Физика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

 

Модуль механика, молекулярлы физика және термодинамика, 

электростатика, электромагнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика 

секілді қазіргі таңдағы физиканың бөлімдерін қамтып, физика білімі 

негізінде кәсіби тапсырмаларды шешуді қарастырады. 

Модульда физиканың теориялық және практикалық аспектілері 

қарастырылады. 

 

- метрикалық жүйелер мен ережелерді, олардың қолданылуын білу; 

кинематиканың негізгі заңдылықтары; механиканың физикалық негізі;  

сақталудың физикалық заңы; үдетілген жүйелер және табиғи 

инерциялық күш;  айнымалы қатты дененің ұғымы және физикалық 

заңдары; гравитациялық және электростатикалық өрістер мысалында 

теорияның базалық элементтері; тербелу процестері, олардың табиғи 

әдістерін сипаттау; толқынды процестер және олардың қасиеттері; 

гидродинамика бастамасы; термодинамика заңдары және молекулярлы-

кинетикалық теориялардың негізгі ұғымдары; қатты дененің негізгі 

физикасы;  электростатика және электродинамика негізі; тұрақты тоқ 

заңдары мен  классикалық электронды теорияның негізі; заттардан 

өтетін электромагниттік құбылыстар физикасының негізі; табиғи 

дифракция және жарықтың интерференциясы; атомдардың құрылысы 

және табиғи спектрлері; кванттық механиканың базалық ұсыныстары; 

атомдық ядролардың құрамы, құрылысы және түрленуі; 

радиоактивтіліктің табиғи негіздері. 

- физикалық бірліктерді басқа метрикалық жүйелерге ауыстыруға 

дағдылану; жұмыста биологиялық объектілермен физикалық 

әдебиеттерді табу және меңгеру; қарапайым физикалық тапсырмаларды 

шешу; физикалық аппараттардың жұмыстарын өзбетінше инструкция 

бойынша меңгеру. 



Mat 1405 Математика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+2+0 

 

Бағыттық алгебра және аналитикалық геометрия элементтерін оқу. 

Матанализге кіріспе. Айнымалы функциялардың дифференциялы 

есептелуі. Бір туындының көмегімен функцияларды зерттеу. Кешенді 

сандар жөніндегі ұғымдар. Белгісіз, белгілі, өзіндік емес интегралдар. 

Бірнеше ауыспалы функциялар. 

 

-дифференциалды және интегралды есептеулерді білу; 

- математикалық модельдерді құру кезінде биотехнологияның 

математикалық тапсырмаларында дифесептеулерді қолдануға дағдылану; 

- жүргізілген матанализдің негізінде практикалық ұсыныстарды өңдеп 

шығаруға дағдылану; 

- математикалық модельдерді құруды меңгеру. 

БАЗАЛЫҚ КӘСІБИ МОДУЛДЕР 

Модуль 1. Латын тілі 

LYa1401 Латын тілі 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+0 

«Латын тілі» оқу пәнін оқыту мақсаты студенттердің грамматикалық 

білімдер жүйесін қалыптастыру, олардың мәтінді талдауда филологиялық 

дағдылануы, өзбетінше латын сөйлемдерін дұрыс құрастыра алуы, сонымен 

қатар пән бойынша оқытылған дағдысымен тест тапсыру, зат есім мен сын 

есімнің жіктелуі, сондай-ақ латын инфекті және бұйрық райларын дұрыс 

формаларын дұрыс меңгеру болып табылады. 

 

 

- латын тілі пәнін, зат есімнің негізгі категорияларын, етістіктерді, сын 

есімдерді, сонымен қатар олардың жіктелулерін (зат есім және сын есім) 

және жіктік жалғауларын (етістік) білу. 

- инфект жүйесіне бағдарлану, зат есімнің бес жіктеулеріне дағдылану, 

осы білімдерді кәсіби қызметке пайдалануға дағдылану; 

- өзінің кәсіби қызметі саласында әртүрлі типтегі мәтіндерді 

филологиялық талдауды, әртүрлі нақыл сөздермен мақалдарды 

пайдалануды меңгеру; биология ғылымдарындағы латын 

терминологияларын меңгеру. 

Модуль 2 Зоология 

OZ1402 Омыртқасыздар 

зоологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

Курстың мақсаты студенттердің жануарлардың ұйымдасу дәрежесі және 

құрылым жоспарлары жөніндегі көріністерді, жануарлар патшалығының 

негізгі эволюциялық бағыттарын, түрлердің жалпы, сондай-ақ экологиялық 

цивилизация ретінде қалыптасуы, жануарлар алуантүрлілігін қабылдау 

түйсігі және оның оның ғаламдық экожүйе ретіндегі биосферада тіршілік ету 

мәні болып табылады. 

Омыртқасыздар зоологиясы курсының міндеттері: жануарлардың негізгі 

зоологиялық систематикасы мен қазіргі токсономиканы және экологиялық 

систематикасын; жануарлар әлемінің алуантүрлілігін, әртүрлі типтегі 

жануарлардың функциональды ерекшеліктерін, олардың дамуы мен 

экологиялық бейімделулерін; омыртқасыз жануарлардың табиғатта және 

адам өміріндегі маңызын оқытады. 

- организмнің классификациялық принциптерін; жануарлардың негізгі 

токсондарының морфо-физиологиялық ерекшеліктерін, биосферадағы зат 

және энергия алмасуларындағы жануарлардың рөлін білу; 

- жергілікті фаунаның негізгі түрлерін идентификациялауды;  индикатор 

түрлерді пайдалана отырып, экожүйегі антропогенді күштің дәрежесін 

анықтау, коллекциялық материалдарды жинау, фиксирлеу және жөндеуді 

істеу. 

- коллекциялық материалды анықтау әдісін және фиксациялауды 

меңгеру. 

 

OmZ1403 Омыртқалылар 

зоологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

Курстың мақсаты хордалы жануарлардың жалпы көріністік құрылысын және 

оның филогенетикалық даму типі кезіндегі өзгерісін оқыту болып табылады. 

Міндеттері: Хордалылар типінің әртүрлі кластарының құрылыс 

ерекшеліктерін, систематикалық алуантүрлілігін, әртүрлі тіршілік 

орталарына бейімделулерін оқу; омыртқалалардың практикалық маңызын 

және олардың экожүйедегі орнын оқыту. 

 

 

-омыртқалылардың әртүрлі топтарының систематикасын, анатомо-

морфологиялық ұйымдасуларын, биологиясы мен экологиясын, 

жануарлар көптүрлілігін, шығу тегі мен эволюциясын, орналасу және 

таралу заңдылықтарын, омыртқалылардың биоценоздағы және адамға 

маңызын білу; 

-алған мәліметтерді ғылыми және практикалық тапсырмаларды шешуде 

қолдануға дағдылану;  

-түрдің биологиялық ерекшеліктерін айқындау, әртүрлі биотоптардағы 

әртүрлі жануарлар топтарының рөлдерін бағалау. 

-омыртқалы жануарларды далалық зерттеулер дағдысын меңгеру. 

Модуль 3 Экология 

Eko1404 Экология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+2+0 

Экология – тірі организмдер және олардың тіршілік ортасы арасындағы 

қарым-қатынастар жөніндегі ғылым. 

Міндеттері — тіршіліктің жалпы ұйымдасу заңдылықтарын ашу және 

осының негізінде табиғи ресурстарды тиімді пайдалану принциптерін 

жетілдіру. 

 

тірі организмдерді қоршаған ортасымен өзара әрекеттестігінің негізгі 

заңдылықтарын білу. 

табиғи және антропогенді экологиялық процестерді айқындау және 

талдауға дағдылану, сонымен қатар оларды реттеудегі оңтайлы жолдар. 

алынған білілмдерді экологиялық тапсырмаларды шешу үшін пайдалану, 

экологиялық процестерді талдау ептіліктерін меңгеру. 



Модуль 4 Гидроботаника және гидрохимия 

Gid1407 Гидроботаника 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

Гидроботаника ботаника ғылымынан бөлініп шыққан бөлім, геоботаника, 

гидробиология және өсімдіктер экологиясы ғылымдары торапынан туындап, 

су өсімдіктерінің экологиясын, фитоценологиясы мен географиясын 

оқытады. 

Жағалау-су өсімдіктерінің негізгі классификациясын, биомассаны санау 

және өнімділікті анықтау әдістемесін қарастырады. Су өсімдіктерінің 

трофтылық және экологиялық рөлін, олардың суқоймаларға өзін өзі тазарту 

әсерін қарастырады 

Курстың мақсаты су және сумаңы өсімдіктерінің экологиясын, 

фитоценологиясын оқыту болып табылады. 

Курстың міндеттері: 

-су өсімдіктерінің классификациясын оқып білу; 

-суқоймалар типологиясын оқып білу; 

-жағалау-су өсімдіктерінің индикаторлық мәндерін оқып білу. 

 -гидроботаника саласының қазіргі ілімдерін, ғылыми зерттеу жүргізулер 

бойынша әдістерін,  әртүрлі систематикалық топтардағы ертеректегі 

және қазіргі кездегі өсімдіктердің толықтай морфо-анатомиялық 

сипаттамаларын құрастыруды және олардың органикалық әлем 

жүйесіндегі орнын білу; 

 - өсімдіктерді жинау, этикеткалау және кептіру жұмыстарына 

дағдылану; 

 - су өсімдіктері объектілерінің систематикалық жабдықтарын 

өздігінше анықтауға арналған салыстырмалы-морфологиялық 

ептілікті меңгеру. 

 

Gid2304 Гидрохимия 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

«Гидрохимия» оқу курсы табиғи сулардың химиялық құрамы туралы 

ғылымның негізі бөлімдерін, олардың қазіргі таңдағы тапсырмаларын, 

мәселелерін және судың химиялық анализі әдісінің зерттеу бағыттарын 

қарастырады. 

Курстың мақсаты студенттердің табиғи сулардың химиялық құрамы 

жөніндегі ғылыми білімді, сонымен қатар су объектілеріндегі 

гидрохимиялық процестер мен құбылыстар жөніндегі ұсыныстарды, суға  

химиялық анализ жүргізуде практикалық ептілікті дайындау және 

гидрохимиялық ақпаратты түсіндіруге, талдауға жинақтауға дағдылануды,  

гидрохимиянық қолданбалы тапсырмаларын шешуді қалыптастыру болып 

табылады. 

Курстың міндеттері:  

- студенттерді  жалпы гидрохимия ұғымдарымен және судың жалпы 

гидрохимиялық ерекшеліктерімен  таныстыру; 

- табиғи сулардың әртүрлі түрлерінің гидрохимиялық  құрамы бойынша 

білімді қалыптастыру; 

- студенттердің су химиялық анализі тәжірибелер ептілігін дайындау; 

- студенттерді гидрохимияның қолданбалы тапсырмаларын шешуге үйрету. 

- гидрохимияның негізгі түсініктерін; табиғи сулардың химиялық және 

физикалық қасиеттерін; табиғи сулардың гидрохимиялық құрамын; 

табиғи сулардың жалпы және аумақтық гидрохимиялық ерекшеліктерін 

білу. 

- табиғи сулардағы химиялық құрамының негізгі компоненттерін 

анықтайтын химиялық анализдің әдістерін пайдалануға;  су 

объектілерінің жағдайын бағалауға арналған гидрохимиялық 

мәліметтерді талдауға; гидрохимияның қолданбалы тапсырмаларын 

шешуге арналған теориялық және экспериментальды зерттеулер 

әдістерін қолдануға дағдылану. 

- табиғи сулардың   химико-экологиялық зерттеулерін тәжірибелік 

ептілікпен меңгеру. 

 

Модуль 5 Гистология цитология негіздерімен 

GCN2408 Гистология цитология 

негіздерімен  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:   

ZB1402 

ZP1403 

2+0+1 

Курстың мақсаты – клеткалар мен ұлпалардың микроскопиялық және 

ультрамикроскопиялық құрылыстарын зерттеудегі негізгі әдістері жөнінде 

толық мағлұмат;  қазіргі гистохимиялық әдістердің теориялық негіздерін 

беру, студенттерді гистологиялық препараттарды дайындаудың негізгі 

әдістерімен үйрету. 

 

- микроскопиялық препараттарды дайындау техникасын; материалды 

дұрыс алу, оны фиксациялару, жуу, сусыздандыру және гистологиялық 

материалдарға құюды білу: 

- орындалатын жұмыстармен клеткалар және ұлпалардың 

ультрақұрылымдық ұйымдасулары бойынша  мәліметтерді салыстыру, 

ұлпалар жүйесінің негізгі типтері мен әртүрлілігін салыстыруға; 

микротомдарда жұмыс істеуге дағдылану; 

- препараттарды гистологиялық бояудың негізгізгі әдістерін, 

гистологиялық препараттар мен электронограммдарды «оқу» 

ептіліктерін меңгеру.  

Модуль 6. Микробиология және вирусология негіздері 



MVN2409 Микробиология және 

вирусология негіздері  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

Курс тірі табиғаттың үшінші патшалық өкілдерімен – 

прокориоттармен, олардың қасиеттерімен, табиғат және адам 

өміріндегі маңызымен, классификация принциптерімен; 

олардың алуантүрлілігімен, прокариотты клеткалардың 

ультрақұрылымды ұйымдасуларымен, физикалық және 

химиялық факторларға байланысты олардың өсі және көбею 

ерекшеліктерімен, вирустардың негізгі қасиеттерімен, оларды 

бөліп алу әдістерімен, классификация принциптерімен және 

вирустардың көбеюімен  таныстырады;  

- микробтар әлемі туралы, олардың табиғатта және адам өміріндегі 

рөлін; микроорганизм және вирустардың негізгі қасиеттері жөнінде, 

прокариотты клеткалардың құрылымдық ұйымдасуын; олардың 

классификациялану принциптерін білу. 

- микроорганизмдерді ғылыми зерттеулер мен практикалық мақсаттар 

объектісі ретінде; микробтық дақылдармен жұмыс істеуге, қоршаған 

орта объектілерінен бөліп алуға; микроорганизмдерді қарастыру кезінде 

микроскопиялық әдістерді пайдалануға дағдылану. 

- әртүрлі топтардағы  микроорганизмдерді зерттеуде негізгі әдіс 

тәсілдерін; микроорганизмдерді бөліп алу және өсіру әдістерімен 

меңгеру. 

Модуль 7 Гидробиология 

ZhG2410 Жалпы гидробиология  3 

кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: ZB1402 

ZP1403   2+0+1 

 

«Жалпы гидробиология» пәнін оқыту студенттерді 

гидросферамен және оның организмдердің тіршілік ортасы 

ретіндегі сипаттамасын, сулы тіршілік ортаға 

гидробионттардың бейімделуін, әртүрлі суқоймалар типтері 

және олардың мекендеушілерінің сипаттамалары, әртүрлі 

биотоптағы гидробионттардің құрылыс ерекшеліктерін, әртүрлі 

биотоптардағы гидробионттардың таралуын және сандық 

дамуын, олардың гидросферадағы рөлін және практикалық 

маңызын ашып береді. 

Курсты оқуда кеңейтілген лабораториялық практикуммен 

бірге жүргізіледі.  

Курстың міндеттері: 

- су экожүйесінің,  яғни ондағы зат алмасу мен энергия 

ағымдарын анықтайтын құрылымды функциональды 

ұйымдасқан жалпы ішкі заңдылықтарын қарастырады.  

- негізгі токсондар өкілдерінің морфологиялық, физиологиялық және 

көбею ерекшеліктерін, географиялық таралуын және экологиясын білу; 

- шаруашылық және медицина бағыттарында биоалуантүрлілікті қорғау 

және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану бойынша шараларды жүзеге 

асыруға дағдылану; 

- гидробионттардың анатомиялық, морфологиялық және 

таксономикалық әдістер ептілігін меңгеру. 

 

AG2411 Арнаулы гидробиология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

OG2410,  ZB1402, ZP1403 

 

2+0+1 

 

 

 

«Арнаулы гидробиология» курсының мақсаты студенттерге 

әртүрлі типтегі суқоймалар, теңіз және континентальды 

суқоймаларда мекендейтін омыртқасыздар жөніндегі 

сипаттарды береді. Курс гидробионттардың қазіргі 

систематикалық сипаттамаларын, олардың мекен ету ортасымен 

қарым-қатынасын жөніндегі сұрақтарды қарастырады.  

Акклиматизация объектілері жөніндегі ұсыныстарды, олардың 

биологиясын және таралуын береді. Омыртқасыз 

гидробионттардың географиялық таралуын және олардың 

суқоймада және адам өміріндегі маңызын көрсетіп береді. 

Міндеттері: 

- әртүрлі типтердегі суқоймалардың фаунасын, 

омыртқасыздардың қазіргі систематикасын, олардың шығу 

тегін, экологиясын және суқоймадағы, сонымен қатар адамның 

шаруашылық әрекетіндегі маңызын көрсету;  

- гидробионттардың сыртқы ортамен қарым-қатынасы 

жөніндегі сипаттамаларды қалыптастыру; 

-гидробионттардың әртүрлілігін көрсету. 

-  гидробиологияның даму этаптарын, төменгі сатыдағы гидробионт 

негізгі  топтарының систематикасын, өкілдерінің әртүрлілігін, негізгі 

отрядтардың биологиялық ерекшеліктерін білу; 

- гидробионттардың систематикалық белгілерін анықтау, нақты отрядқа, 

тұқымдасқа, түрге жалпы көріністік құрылысына білімді қолдануға 

дағдылану; 

- гидробионттардың коллекциялық препараттарымен жұмыс істеу және 

анықтауыштармен жұмыс, оларды коллекциялардан тану, суреттерден 

гидробионттардың негізгі систематикалық топтарын тануды меңгеру. 

 

Модуль 8 Ихтиология 



ZhI2412 Жалпы ихтиология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

ZB1402 

ZP1403 

 

2+0+1 

 

Пәнді оқыту мақсаты: әртүрлі таксономикалық топтардағы 

балықтардың сыртқы құрылысы және морфофизиологиялық 

ұйымдасуы жөніндегі сипаттамаларды береді, олардың 

биологиясы мен экологиясын, су ортасының әртүрлі 

жағдайларындағы бейімделулерін көрсетеді. 

Курстың міндеттері: 

- балықтәрізділер мен балықтардың морфофизиологиялық 

ұйымдасуларын оқыту;  

- ортаның абиотикалық және биотикалық факторларына 

балықтардың бейімдеушілік ерекшеліктерін оқыту;   

- балықтардың негізгі өмірлік циклдарының этаптарын 

оқыту. 

 

 

 

 

 

- балықтәрізділер мен балықтардың сыртқы және ішкі құрылыстарын 

білу.  

Әртүрлі суқоймалар типтеріндегі, тіршілік ету зоналарына сәйкес  

биологиялық және экологиялық топтардағы балықтардың өмірлік 

циклдары, миграция типтері, өсу, көбеюі мен даму, балықтардың су 

биоценоздарындағы және адам өміріндегі маңызын білу. 

- схемалар бойынша балықтар органдар жүйесінінің суретін салу және 

сипаттауға, алған білімдерін ғылыми және практикалық қызметке 

пайдалануға, балықтардың жасын анықтауға, жеке, жалпы, 

популяциялық тұқымдылығын анықтауға, қоңдылығын есептеуге, 

әртүрлі таксономикалық және экологиялық топтардағы балықтардың 

онтогенезінің заңдылықтарын айқындауға дағдылану. 

- ихтиологиялық зерттеулер әдістерін, морфологиялық және 

биологиялық анализді жасау, балықтардың жасын анықтауды, 

балықтардың абсолютті және популяциялық тұқымдылығын анықтауды, 

қоңдылығын есептеуді,  әртүрлі таксономикалық және экологиялық 

топтардағы балықтардың онтогенезінің заңдылықтарын айқындауды 

меңгеру.  

AI2413 Арнаулы ихтиология 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

OI2412ZB1402 

ZP1403 

 

2+0+1 

Курс балықтәрізділер мен балықтардың систематикалық 

сұрақтарын қарастырады.  

- ихтиологияның даму этаптарын, балықтәрізділер мен балықтардың 

негізгі топтарының систематикасын, өкілдерінің алуантүрлілігін, 

балықтардың негізгі отрядтарының биологиялық ерекшеліктерін білу; 

- балықтәрізділер мен балықтардың систематикалық белгілеріне, алған 

білімдерін нақты отряд, тұқымдас, түрдің құрылысының жалпы 

көрінісіне білімін пайдалануға дағдылану;   

- балықтар мен балықтәрізділердің дымқыл коллекциялық 

препарттармен және анықтауыштармен, балықтардың негізгі 

систематикалық топтарын коллекциялардан, суреттерден тануды 

меңгеру. 

Модуль 9. Балықтардың эмбриологиясы 

BE2414 Балықтардың эмбриологиясы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

OI2412 

CI2413 

ZP1403 

 

2+0+1 

«Балықтардың эмбирологиясы» пәні биологиялық бағыттағы 

пәндердің қатарынан шыққан өзіндік пән. Балықтардың 

онтогенезін зерттеу үлкен теориялық және практикалық 

маңызға ие. Әртүрлі таксономикалық топтардағы құнды 

кәсіптік балықтардың онтогенезін зерттеу балық шаруашылығы 

ғылымының тапсырма-ларымен тығыз байланысты болады. 

Балықтардың көбеюі және дамуы жөніндегі сұрақтарды білу, 

табиғи суқоймаларға жүргізілген қорғау шаралары, балық 

қорларын көбейтуде, балық қорларын тиімді пайдалану, 

жасанды биотехника үшін маңызы үлкен. 

Пәнді оқыту мақсаты: 

студенттерге әртүрлі таксономикалық топтардағы балықтардың 

даму ерекшеліктерін көрсету, әртүрлі таксондардағы 

балықтардың жалпы даму заңдылықтарын айқындау және 

өзіндік эмбриональдық және постэмбриональдық 

бейімделушіліктерін орнату. 

Пәнді оқыту міндеттеріне: 

- өзіндік ұрықалуды даму, яғни балықтардың жыныс 

клеткаларының дамуы;  

- ұрықалды дамудың ерекшеліктерін; алғашқы жыныс клеткаларының 

жекелену линияларын, гаметогенез, балықтардың жыныстық 

циклдарын, ұрықтану және көбею типтері; ұрықтық және ұрықтықтан 

кейінгі  даму, онтогенез периодизациясы, балықтәрізділер мен балықтар 

онтогенезінің әртүрлі стадияларының сипаттамаларын білу;  

- балықтардың эмбриональды және постэмбриональды даму сатыларын 

анықтауға, әртүрлі таксономикалық және экологиялық топтардағы 

балықтар онтогенезінің заңдылықтарын ашуға дағдылану;  

- эмбриологиялық зерттеулер әдістерін, алған білімдерді ғылыми және 

практикалық қызметтерге пайдалануды меңгеру. 

 



- ұрықтану ерекшеліктері, бөліну типтері, гаструляция және 

органогенез сипаты;  

- әртүрлі таксономикалық топтардағы индивидуальды және 

тарихи (филэмбриогенез) дамудың арасындағы қатынастар; 

- ерте онтогенездегі  бейімделу реакциялары және  олардың 

қоршаған ортасымен қарым-қатынасы;  

-балықтар онтогенезінің периодизациясы; 

-балықтар эмбриологиясының қазіргі бағыттары. 

Модуль 10 Ихтиопатология 

Iht2415 Ихтиопатология  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  

OI2412 

CI2413 

2+0+1 

«Ихтиопатология» курсында  балықтардың жалпы патология, 

паразитология, эпизотология, сонымен қатар аурулардың 

профилактикасы мен терапиясы қарастырылады. Балықтардың 

вирустық, бактериальдық, инвазиялық аурулардың 

сипаттамалары беріледі, сонымен қатар микоз, микотоксикоз 

және аз зерттелген аурулар, жұқпалы емес аурулары 

қарастырылады. Адам және жануарлар ауруларының  

қоздырушы тасымалдаушы ретінде балықтардың 

сипаттамалары келтіріледі. 

Пәннің мақсаты – балық шаруашылықтары мен әртүрлі 

суқоймалардың көмегімен табиғи суқоймаларға эпизоотиялық 

жағдайына бақылау жүргізуді үйрену (вирусологиялық, 

бактериологиялық, паразитологиялық, гистологиялық). 

Студенттерді балықтардың инфекциялық қоздырушылары мен 

инвазиялық аурулары, диагностикасы, профилактикасы және 

емдеу әдістерімен зерттеумен жалпы патология, паразитология, 

эпизоотология негіздерімен таныстыру.  

Пәннің міндеттері: 

- студенттерді балықтардың жалпы патология, паразитология 

негіздерімен, сонымен қатар профилактика және аурулар 

терапиясымен таныстыру;  

- паразитизмнің әртүрлі формаларын және олардың шығу 

жолдарын қарастыру;  

- қожайын организміне ену жолдарын және паразиттің 

миграциясын оқыту;  

- «паразит-қожайын» қарым-қатынасының тұрақтылығын 

көрсету;  

- паразиттердің ерекшелігін және өмірлік циклдерін, 

паразитофауна және қоршаған ортаға байланыстылығын оқыту. 

- жалпы патология, паразитология, эпизоотология негіздерін; балықтар 

ауруларының инфекциялық және инвазиялық қоздырушыларын; әртүрлі 

этиологиядағы балықтар ауруларын диагностикалау әдістерін білу;  

- балықтар ауруларының профилактикасы бойынша тиімді шешімдерді 

қабылдауға, балық шаруашылығының әртүрлі типтерінде балық 

аурулары бойынша шараларды ұйымдастыруға, балықтарға және өзге де 

гидробионттарға ветеринарлы-санитарлы экспертиза жүргізуге 

дағдылану;  

- инфекциялық және инвазиялық табиғаттағы гидробионт ауруларының 

қоздырушыларымен жұмыс істеу әдістері мен ережелерін, балықтар 

және басқа да гидробионттар ауруларының қоздырушыларының негізгі 

топтарын білуді, әртүрлі типтегі балық шаруашылықтарында 

профилактикалық және емдеу шараларын ұйымдастыру принциптерін 

меңгеру. 

 

Модуль 11. Генетика 

ZhMG3416 Жалпы және молекулярлы 

генетика 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+0+1 

Курста әртүрлі ағза деңгейіндегі негізгі генетика 

заңдылықтарын қарастырады (Drosophila melanogaster–жеміс 

қара шыбыны, асбұршақ және бидай). Студенттер аллельді 

және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі кезіндегі 

генетикалық анализді, жыныс генетикасын және жыныстық 

тұқым қуалауды,  гендердің ажырауын және кроссинговер, 

кроссинговердің генетикалық және цитологиялық 

механизмдерін, мутациялық өзгергіштікті, адам генетикасы мен 

- классикалық генетиканың негізгі заңдылықтарын және тұқым 

қуалаушылық белгілердің молекулалық механизмдерін, өздігінше 

генетикалық эксперименттерді жоспарлауды және генетикалық 

тапсырмаларды шешуді білу; 

- жеміс шыбынымен эксперимен жоспарлауға және қоюға; алынған 

зерттеулердің нәтижесін талдауға және негізгі генетикалық 

тұжырымдарды шағаруға дағдылану.  

 



популяцияның генетикалық процестерін меңгереді. 

Тұқым қуалаушылық белгілерінің молекулярлық механизмдері 

гендердің нәзік құрылымдарын талдау дәрежесінде, көбінесе 

аллелизмді анықтау және аллелизм критерийлері, мутацияның 

молекулалық механизмі және гендердің рекомбинация, 

генетикалық код, гендердің функциясы және гендердің өзара 

әрекеттесуінің молекулярлы негізімен оқытылады.  

 

AGSAI4422 Генетика, селекция және 

аквакультурада асылдандыру 

жұмысы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер:  Mat 1301   

1+1+1 

Курстың мақсаты – студенттердің міндетті теориялық базасын 

аквакультурада селекциялық жұмыстарды және асылдандыру 

жұмыстарын ұйымдастыруды жүзеге асыру тәжірибелеріне 

қалыптастыру. 

Міндеттері:  

- студенттердің отандық және шетелдік балық өсірудегі қазіргі 

жағдайы мен жетістіктері жөніндегі терең білімдерін 

қалыптастыру;  

- студенттерді балық өсіру шаруашылықтарындағы 

асылдандыру жұмыстарын ұйымдастырудың негіздерімен 

таныстыру;  

- балықтар селекциясының генетикалық негіздері жөніндегі 

ұғымдарды беру;  

- студенттерді селекция әдістерін, балықшаруашылықтық 

тапсырмаларды бірдей және нақты өсіру объектілерін  дұрыс 

таңдауға және қолдануға үйрету. 

- РФ және шет елдегі селекциялық генетикалық жұмыстардың даму 

тарихын, балықтар селекциясының генетикалық негіздерін, балықтар 

селекциясында қолданылатын іріктеу формаларын, балықтармен 

селекциялық жұмыстарға қолданылатын будандастыру схемаларын 

білу; 

- нақты балық шаруашылығы жағдайында селекциялы-генетикалық 

жұмыстар жүйесінің шараларын жетілдіруге және енгізуге дағдылану;  

- аквакультурада қолданылатын әртүрлі балық түрлерімен селекциялық-

асылдандыру жұмыстарының методологиялық негіздерін және қазіргі 

таңдағы аппараттарын меңгеру. 

Модуль 12. Биохимия 

Bio3417 Биохимия  

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Gid 2304 

2+0+1 

Аталған пәнді оқыту мақсаты: студенттерге биологиялық 

заттардың негізгі кластары бойынша (олардың құрылысы, 

құрамы және олардың қызметінің механизмдері), организмдегі 

негізгі метоболизм жолдары туралы, биологиялық функциялар 

мен молекулалық құрылымдардың өзара байланыс туралы, 

биотехнологиялық өндіріспен тірі табиғат молекуласының 

байланысы жөніндегі білімді береді. 

 

- биологиялық функциялар мен молекулалық құрылымдардың өзара 

байланысын;  тіршілік әрекеттерінің химиялық негіздерін;  организмдегі 

метоболитикалық жолдардың негіздері жөніндегі білімдерді,  

биотехнологиялық өндіріспен тірі табиғат молекуласының байланысы 

жөнінде білу;  

- алған білімді жүйелеуге және жинақтауға, осы курстың негізгі 

сұрақтары бойынша теориялық материалдарды білгір, еркін баяндауға, 

дискуссия жүргізуге дағдылану; 

- экспериментальды жұмыстарды қойып, жүргізу әдістемелерін және  

нәтижелерді түсіндіруді меңгеру.  

Модуль 13. Өнеркәсіптік балық аулау негіздері және  ихтиогеография 

OBAN3418 Өндірістік балық аулау негіздері 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CI2413 

1+1+1 

Курс балық өнімдері өндіріс орындарында өнеркәсіптік балық 

аулаудың маңызын, аулау объектілерінің мінез-құлығы мен 

таралуына сыртқы орта жағдайларының әсер ету сұрақтарын,  

аулау құралдарының классификациясын, негізгі аулау 

құралдарының конструкциясын, әртүрлі аулау құралдарымен 

балық аулаудың технологияларын қарастырады. 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттердің міндетті 

теориялық базасын табихи және жасанды суқоймаларда 

өнеркәсіптің балық аулаудың жүзеге асыруын қалыптастыру. 

Курстың міндеттері:  

- студенттердің өнеркәсіптік балық аулау негізі бойынша 

теориялық білімдерін қалыптастыру;  

 - өнеркәсіптік балық аулаудың теориялық негіздерін, аулау 

объектілеріне жағдайлардың әсер етуін; өнеркәсіптік аулау 

құралдарының сипаттамасын және классификациясын білу; 

-  табиғи суқоймаларда өнеркәсіптік аулауды ұйымдастыруға және 

жүргізуге дағдылану;  

- өнеркәсіптік балық аулаудың техникасын меңгеру.  



- студенттерге аулау құралдарының конструкциялық 

ерекшеліктерін және осының негізінде олардың қолдану 

ерекшеліктерін үйрету;  

- студенттердің аулау қарқындылығын анықтайтын әдістерді 

және нақты аулау құралдарының өнімділігін жоғарлататын 

жолдарын үйрету. 

Iht3303 Ихтиогеография 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CI2413 

1+1+0 

Курстың мақсаты: табиғи суқоймалардағы балықтар мен өзге де 

гидробионттардың таралу ареалдары жөніндегі қазіргі 

көріністерін беру. 

Курстың міндеттері: 

- студенттерді балықтардың таксономикалық және 

зоогеографиялық құрамын енушілігін анықтауды үйрету;  

 - студенттерді балықтардың таралу объектілерін сипаттауға 

үйрету;  

- студенттерді балықтардың таралу картасымен жұмыс істеу 

бойынша дағдыларын қалыптастыру. 

- балықтәрізділер мен балықтар таралуын; Әлемдік мұхит және 

континентальды суқоймалардың ихтиогеографиялық аудандарын; 

балықтардың таралу ерекшеліктерін анықтайтын факторларды білу; 

- балықтардың таксономикалық және зоогеографиялық құрамына 

енушілігін анықтауға; балықтар популяциялардың, түрлердің, 

туыстардың, тұқымдастардың және отрядтардың ареалдарын 

сипаттауға; суқойманың жануарлар әлемінің алуантүрлілігін сипаттауға  

дағдылану;  

- Әлемдік мұхиттың балықтәрізділері мен балықтардың ареалдарын 

картаға түсіру ептілігін меңгеру. 

Модуль 14.  Ихтиотрофология және балықтардың қоректенуі 

Iht3419 Ихтиотрофология 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CI2413 

2+0+1 

Курстың мақсаты: кәсіптік балық түрлерінің асқорыту және 

қоректенуі, суқоймалардың қоректік ресурстары бойынша 

негізгі түсініктерді беру.  

Курстың міндеттері: 

 - студенттерді балықтардың қоректік кесектерінің сапалық 

және сандық құрамдарын анықтауға үйрету;  

- студенттерді балықтардың асқазан және ішектеріндегі 

құрамдарын өңдеу әдісімен үйрету. 

- кәсіптік балықтардың асқорыту жүйесінің құрылысын және 

қоректенуін, суқойманың қоректік базасын, балықтардың қоректік 

базасын, суқоймада балықтардың қоректі таңдауы және қоректпен 

қамтамасыздануын білу. 

- қоректік кесектердың сандық және сапалық  құрамын анықтау және 

жекеленген қоректік компоненттердің маңызын, балықтардың 

қоректенуі бойынша әдістерді таңдауға, материал жинауға, екіншілік 

өнімді (зоопланктон және зообентос) және оның балықпен пайдаланылу 

дәрежесін анықтауға дағдылану. 

- қоректенуді зерттеуге арналған пробаларды өңдеу, материалдарды 

этикеткалау, фиксациялау, тасымалдау, сақтау, материалды анықтау 

бойынша ептіліктерін меңгеру. 

BK4424 Балықтарды қоректендіру 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CI2413 

2+0+1 

Курстың мақсаты: студенттерге аквакультура және 

марикультура әртүрлі объектілерінің қоректік қажеттіліктері, 

табиғи және жасанды қоректердің физикалық және химиялық 

құрамдары жөніндегі білімді беру. 

Курстың міндеттері: 

 - студенттерді жасанды жағдайда өсірілетін балықтардың 

қоректік рациондарын құрастыруға және қоректендіру режимін 

үйрету. 

 - студенттерді индустриальдық шаруашылықта балықтардың 

қоректік мөлшерін оптимальды есептеуге, қоректендіру 

нормасын құрастыруға үйрету. 

- әртүрлі балық түрлерінің қоректік тұтынушылығын, қоректік 

заттарын, комбикормдардың физикалық және химиялық 

құрамдарын, әртүрлі балық түрлерінің қалыпты қоректендірулерін 

білу; 

- қорек сапасын анықтауға, тәуліктік рационды есептеп жүргізуге және 

қоректендірудің оңтайлы режимін анықтауға, жасанды қоректің жалпы 

тұтынуын есептеуге дағдылану;  

- қоректерді сақтау, тәуліктік рациондарды есептеу әдісін, қоректендіру 

режимін, қоректендіру қарқындылығына әсер ететін факторларды 

зерттеу әдістерін меңгеру. 

Модуль 15.  Балықтардың физиологиясы су токсикологиясы негіздерімен 

BFSTN3420 Балықтардың физиологиясы су 

токсикологиясы негіздерімен  

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Bio3417 

ER2414 

Курстың мақсаты: балықтар физиологиясы және су 

токсикологиясы негіздерімен теориялық білімді беру. 

Курстың міндеттері: 

- студенттерді  индустриальды, тоған типтегі 

шаруашылықта өсірілетін балықтардың физиологиялық 

жағдайын анықтауды үйрету; 

- балықтардың сыртқы ортамен қарым-қатынасы, ортаға организмнің 

бейімделуінің негізгі жолдарын, балықтардың физиологиялық 

ерекшеліктері жөнінде білу; 

- экстерьерлі көрсеткіштері және мінез-құлқы бойынша балықтардың 

физиологиялық жағдайын анықтауға дағдылану.  

- «зат алмасу», «гомеостаз», «токсикология», «экологиялық 



2+0+1 - антропогенді факторлардың организмнің механизм 

реакциялары жөніндегі сипаттамаларды беру. 

мониторинг», «экологилық нормалау» үғымдарын меңгеру. 

Модуль 16. Аквакультура 

Akv3421 Аквакультура 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

ER2414 

1+1+1 

Курстың мақсаты: студенттердің аквакультура, балық 

шаруашылығының әртүрлі типтерінде өсірілетін, олардың 

негізгі даму бағыттары, объектілері жөніндегі көріністерін 

қалыптастыру. 

Курстың міндеттері: 

 - студенттерді кәсіпорындарда балықөсіру жұмыстарын жүзеге 

асыруын үйрету;  

- студенттерді балықөсіру шаруа-шылықтарында қолданылатын 

технология-лармен үйрету; 

- студенттерді өндіруші балықтарға және жасанды жолмен 

алынған личинкаларға қарауын үйрету.   

- әртүрлі типтегі балықөсіру шаруашылығының құрылысын және 

ұйымдасуын, балықтар мен балық шаруашылықтарының негізгі 

қажеттіліктерін есептеу принциптерін (балық отырғызу 

материалдарының саны, тоғандардың ауданы, қорек) білу;  

- нақты балықөсіру шаруашылығының жобасының технологиясын 

құрастыруға дағдылану;  

- тоған-көл және индустриальдық шаруашылықтарда балықтарды 

жасанды өсіру технологиясын, балықөсіру есептерінің әдістерін 

меңгеру. 

Модуль 17. Балық қорларын қалыптастыру теориясы 

BKKT4423 Балық қорларын қалыптастыру 

теориясы 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

OPR3418 

1+0+1 

Курстың мақсаты: студенттерге балық аулаудың биологиялық 

негіздері, табиғи жағдайлардағы популяцияның тұрақталу 

заңдылықтары жөніндегі ұсыныстарды беру. 

Курстың міндеттері: 

 - студенттерді табиғи балық қорларын болжауға үйрету,  

- балықтардың негізгі популяциялық өлшемдерін бағалау 

бойынша жұмыс дағдыларын үйрету. 

 - студенттерді кәсіптіктің оңтайлы өлшемдерін жетілдіруге 

үйрету.  

Балықаулаудың биологиялық негіздерін, табиғи суқоймаларда және 

кәсіптіктің ықпалымен популяциялардың тұрақталу заңдылықтарын 

білу;  

әртүрлі типтердегі кәсіптік модельдерді болжамдауға дағдылану;  

негізгі популяциялық өлшемдерді бағалайтын әдістер ептілігін; 

эксплуатацияланатын популяциялар динамикасының талдау әдістерін; 

кәсіптіктің және балық аулау ережелерінің биологиялық негіздерінің 

оңтайлы өлшемдерін жетілдіруді меңгеру.  

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 

ИОТ 1: «Аквакультура» 

NN 2301 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар, жазу 

және  пікір-таласқа қатысу 

BShM3501 Балық шаруашылығындағы 

менеджмент 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421  (1+2+0) 

Пәнді оқыту мақсаты студенттерге ауыл шаруашылық 

экономикасы мен менеджмент саласында қолданылатын негізгі 

терминдер мен түсініктер жөніндегі білімдерді игерту болып 

табылады. 

Курстың міндету:  

- студенттерді экономикалық көзқараспен балықөсіру 

шаруашылығында өсіру объектісін дұрыс таңдауға үйрету;  

- студенттерді шаруашылықты жүргізудің экономикалық 

қарқындылығын және өсірілетін өнімнің өзіндік құнын 

есептеуге үйрету. 

- балық шаруашылығында менеджмент саласындағы негізгі түсініктер 

мен терминдерді білу;  

- экономикалық есептеулерді жүргізу, аквакультураның тауарлық 

өнімінің өзіндік құнын есептеуге дағдылану. 

 

 

TAOO3502 ТЖҚ аквакультура объектілерін 

өсіру  

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Курстың мақсаты: студенттерді марикультура жөнінде, 

марикультура объектісі туралы және олардың биологиялық 

ерекшеліктері, ТЖҚ (тұйық жүйелі сумен жабдықтау 

қондырғыларында), аквариумда балық өсіру әдістері туралы, 

- аквакультура және марикультураның негізгі түрлерін, балықтарды 

жасанды өсіру және көбейтудің және қоректік омыртқасыздардың 

биологиясы мен технологиясын білу;  

- марикультура заводтары, уылдырық шашу-шабақ өсіру 



Akv3421 

KR4424   (1+2+0) 

қоректі омыртқасыздарды өсіру жөніндегі негізгі сипаттарды 

береді. 

Курстың міндеттері: 

 - студенттерді ТЖҚ балықтарды өсіру кезіндегі қолданылатын 

технологиялармен үйрету;  

- студенттерді балықөсіру және аквакультура мақсаттары үшін 

тірі қоректерді жасанды өсірумен үйрету. 

 - жасанды жағдаймен жасалған марикультураны жүргізудің 

негізгі принциптерін беру;  

- студенттерді аквариумдық балық өсіруге үйрету.  

шаруашылықтары, тауарлы балық шаруашылығы және декоративті 

балықөсірудің проектілеріне биологиялық негіздемені жетілдіруге 

дағдылану; 

- әртүрлі жағдайда тірі қоректі өсірудің негізгі объектілерін өсіріп және 

көбейтуге дағдылану. 

- әртүрлі балықөсіру шаруашылықтары мен аквакультурада балықтарды 

көбейту және өсіру технологияларын, декоративті және тауарлық 

балықөсіруде қолданылатын негізгі нормативтерін меңгеру. 

 

TKK3503 

 

Тірі қоректерді культивирлеу 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421 

CG2411  

KR4424    (2+1+0) 

MN4506 Марикультура негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421 

CG2411    (1+1+0) 

ABO4509 Әсемдік балық өсіру  

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421 

CG2411   (1+1+1) 

BOEA3504 Балықөсіруде еңбекті қорғау 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421 

CG2411   (1+2+0) 

Курстың мақсаты- студенттерді балық өсіруде және балық 

шаруашылықтық зерттеулер әдістерінде еңбекті қорғау 

бойынша теориялық білімдерін қалыптастыру. 

Курстың міндеті: 

 - студенттерге қауіпті ұйым және кәсіпорындағы еңбекті 

қорғау бойынша негізгі түсініктерді беру; 

- студенттерді табиғи және жасанды суқоймалардағы  балықтар 

мен өзге де гидробионттарды зерттеу бойынша әдістермен 

үйрету; 

- балықтардың ішкі және сыртқы морфологиясы бойынша 

түсінік беру. 

 

 - балық өсіру кәсіпорындарында еңбекті қорғау және тіршілік 

қауіпсіздігінің негізгі ұғымдарын, ҚР еңбекті қорғау заңы жөнінде, 

балық саласындағы жұмысшылардың құқығы мен міндеттерін, еңбек 

классификациясын; Қазақстанның табиғи және жасанды суқоймалары 

мен басқа су бассейндеріндегі балықтар мен өзге де гидробионттарды 

зерттеуге қолданылатын негізгі әдістерді білу. 

-  кәсіпорында еңбекті қорғауды ұйымдастыру бойынша 

инструкцияларды құрастыруға, еңбекті қорғауды ұйымдастырудың, 

балықөсірушілерді, балық инспекторлары, ихтиолог және 

гидробиологтардың еңбегін қорғауды ұйымдастырудың ғылыми 

негіздерін дұрыс пайдалануға, әртүрлі суқоймалардың 

балықшаруашылықтық маңыздарын анықтауға дағдылану. 

- балықөсіру кәсіпорындарында  еңбекті қорғау бойыша 

инструкцияларды құрастыру әдістемелерін, балықтардың биологиялық 

және морфологиялық әдістемелерін, зерттелетін гидробионттардың 

тұқымдылығын және жасын анықтау әдістерін меңгеру. 

BZA4505 Балықшаруашылық зерттеу 

әдістері  

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421 

CG2411    (2+0+1) 

BM4510 Балықтардың морфологиясы 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421 

CG2411    (1+1+1) 

BA4508 Балықтардың аурулары 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Iht2415    (1+1+1) 

Курстың мақсаты - студенттерді балық өсіру объектілерінің 

жағдайын бақылауды жүзеге асыруға үйрету.  

Студенттерді балықтардың инфекциялық қоздырушылары мен 

инвазиялық аурулары, диагностикасы, профилактикасы және 

емдеу әдістерімен зерттеумен жалпы патология, паразитология, 

эпизоотология негіздерімен таныстыру.  

Пәннің міндеттері: 

- студенттерді балықтардың жалпы патология, паразитология 

негіздерімен, сонымен қатар профилактика және аурулар 

терапиясымен таныстыру;  

- паразитизмнің әртүрлі формаларын және олардың шығу 

- жалпы патология, паразитология, эпизоотология негіздерін; балықтар 

ауруларының инфекциялық және инвазиялық қоздырушыларын; әртүрлі 

этиологиядағы балықтар ауруларын диагностикалау әдістерін білу;  

-  балықтар ауруларының профилактикасы бойынша тиімді шешімдерді 

қабылдауға, балық шаруашылығының әртүрлі типтерінде балық 

аурулары бойынша шараларды ұйымдастыруға, балықтарға және өзге де 

гидробионттарға ветеринарлы-санитарлы экспертиза жүргізуге 

дағдылану;  

- инфекциялық және инвазиялық табиғаттағы гидробионт ауруларының 

қоздырушыларымен жұмыс істеу әдістері мен ережелерін, балықтар 

және басқа да гидробионттар ауруларының қоздырушыларының негізгі 



жолдарын қарастыру;  

- қожайын организміне ену жолдарын және паразиттің 

миграциясын оқыту;  

- «паразит-қожайын» қарым-қатынасының тұрақтылығын 

көрсету;  

- паразиттердің ерекшелігін және өмірлік циклдерін, 

паразитофауна және қоршаған ортаға байланыстылығын оқыту. 

топтарын білуді, әртүрлі типтегі балық шаруашылықтарында 

профилактикалық және емдеу шараларын ұйымдастыру принциптерін 

меңгеру. 

BShG4507 Балық шаруашылығындағы 

гидротехника 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

Akv3421   (1+2+0) 

Курстың мақстаты: студенттерге  гидротехникалық имараттар 

бойынша, балық шаруашылығы гидротехникалық 

конструкциялар эксплуатациясы бойынша теориялық білімдерді 

беру. 

Курстың міндеттері: 

 - студенттерге   балық шаруашылығы гидротехникалық 

конструкциялар эксплуатациясының маңыздылығын түсіндіру;  

- студенттерді шаруашылықтың суды тұтыну бойынша 

гидротехникалық, каналдардың өткізу қабілеттілігін және 

гидротехникалық имараттардың қуаттылығын  есептеуді 

үйрету. 

- балық шаруашылығында эксплуатацияланатын негізгі 

гидротехникалық конструкцияларды білу;  

- ағыстың жылдамдығын, каналдардың өткізу қабілеттілігін, жалпы 

судың тұтынуын анықтау бойынша қарапайым есептерді жүргізуге 

дағдылану. 

ИОТ 2:  «Гидробиология және ихтиология» 

NN 2301 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, 

жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар, жазу 

және  пікір-таласқа қатысу 

GIZA3502 Гидробиологиялық және 

ихтиологиялық зерттеу әдістері 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CG2411 

CI2413  (1+1+1) 

Курстардың мақсаты: табиғи суқоймалардағы гидробионттарды 

зерттеу бойынша, табиғи суқоймалардың биологиялық 

өнімділігін анықтау, индикаторлық гидробионт түрлері 

бойынша теориялық білімдерді беру. 

Курстың міндеті: 

 - студенттерді ихтиологиялық және гидробиологиялық 

анализдердің әдістерімен үйрету; 

- студенттерді табиғи және жасанды суқоймалардың 

санитарлық жағдайын анықтауға үйрету;  

- студенттерді суқойманың өнімділігін анықтауға үйрету. 

- гидробиология және ихтиология, санитарлы гидробиология 

салаларында қолданылатын, суқоймалардың биоөнімділігін анықтау 

бойынша негізгі әдістерді білу;  

- гидробионттар қауымдастығының анализін, балықтардың 

морфологиялық және биологиялық анализдерін жүргізуге,  суқоймалар 

мен тоғандардың санитарлық жағдайын анықтауға дағдылану;  

- жалпы суқоймалардың биоөнімділігін, балықтардың қоңдылығын, 

табиғи суқоймалардың гидробиологиялық анализі әдісін меңгеру. 
SB4505 Суқоймалардың биоөнімділігі 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CG2411 

CI2413 

TFRZ4423  (1+2+0) 

SG4508 Санитарлы гидробиология 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CG2411 

CI2413    (1+1+1) 

GG3502 Гидробионттардың 

геносистематикасы 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

CG2411 

CI2413      (2+1+0) 

Курстардың мақсаты: гидробионттардың геносистематикасы, 

балықтардың биологиясы және экологиясы, популяциялық 

биология бойынша теориялық білімдерді беру. 

Курстардың міндеттері: 

 - студенттерді гидробионттарға молекулярлы-генетикалық 

анализ жүргізуге үйрету;  

- организмдердің молекулярлы-генетикалық өзгергіштік негіздерін және 

нуклейн қышқылдарын салыстыру әдістерін, әртүрлі топтағы 

гидробионттардың генетикалық материалдарының ұйымдасу 

ерекшеліктерін, популяциялардың белгілері мен қасиеттерін білу;  

- теориялық және практикалық тапсырмаларға сәйкес геносистематика 

әдістерін таңдауға; популяцияның жыныстық, жастық, экологиялық, 



BBE3504 Балықтардың биологиясы мен 

экологиясы 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

TFRZ4423 

CI2413     (1+2+0) 

  - студенттерді гидробионттардың биологиясы мен 

геносистематикасын зерттеу бойынша әдістерді таңдауға 

үйрету;  

- студенттерді реассоциация, гибридизация, рестрикция және 

ДНҚ амплификациясы бойынша мәліметтерді талдау 

дағдысына, фенетикалық анализ ептілігіне,  биологиялық 

өзгергіштік және популяцияларды салыстыруды зерттеу 

ептілігіне үйрету. 

генетикалық, морфологиялық құрылымын анықтауға дағдылану;  

-  реассоциация, гибридизация, рестрикция және ДНҚ амплификациясы 

бойынша мәліметтерді талдау дағдысын, фенетикалық анализ ептілігін,  

биологиялық өзгергіштік және популяцияларды салыстыруды зерттеу 

ептілігін меңгеру. 

PB4506 Популяциялық биология 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

TFRZ4423 

CI2413  (1+1+0) 

SM3503 Суқоймалардың мониторингі 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+2+0) 

Курстың мақсатты: студенттерге гидробионттарды жерсіндіру, 

биологиялық инвазиялар, балықтар мінез-құлықтарының 

ерекшеліктері жөнінде, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 

суқоймалар мониторингі принциптері бойынша теориялық 

білімдерді беру. 

 -студенттерді мониторинг жүргізу әдістерімен, балықтар және 

өзге де гидробионттарды акклиматизациялау бойынша 

биологиялық негіздеме құрастыруға үйрету;  

- студенттерді табиғи суқоймалардың биологиялық ресурстарын 

тиімді пайдалануға үйрету;  

-студенттерді балықөсіру-акклиматизациялық жұмыстарды 

жүргізу дағдыларына үйрету. 

Қазақстандағы акклиматизациялық жұмыстардың тарихын, табиғи 

биоалуантүрлілікті сақтауда негізгі проблемалардың бірі ретінде, 

биологиялық инвазияларды, гидробионттарды акклиматизация-лаудың 

теориясы мен практикасын білу;  

- жерсіндіру объектілерінің биологиялық ерекшеліктерін талдау және 

табиғи экожүйегі жерсіндірудің мүмкіндік ықпалдарын болжауға; 

шаруашылық және медицина мақсаттарында биоалуантүрлілікті қорғау 

және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану бойынша  шараларды 

жүзеге асыруға;  балықтарды классификациялау және жүйелеуге; 

балықтарды қорғау және тиімді пайдалану бойынша шараларды 

жобалауға дағдылану;  

- балықөсіру-жерсіндіру жұмыстарын жүргізу ептіліктерін және 

жерсіндірілген түрлердің саны мен таралуын қадағалауды, биологиялық 

объектілерді зерттеудің анатомиялық, морфологиялық және 

таксономикалық әдістерін меңгеру. 

BMK4507 Балықтардың мінез-құлқы 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+2+0) 

Lim4505 Лимнология 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

TFRZ4423 

CI2413  (1+2+0) 

GА4506 Гидробионттардың 

акклиматизациясы 

3 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: 

TFRZ4423 

CI2413     (1+2+0) 

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 

IK 3601 Инновациялық кәсіпкерлік  

(сала бойынша)  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 

1+1+0 

Курста инновациялық кәсіпорынды ұйымдастыру, осы 

кәсіпкерлік түрінің негізгі қауіп-қатерлері және оның 

қауіпсіздігін сақтау сұрақтары қарастырылады. 

Курстың мақсаты: студенттерге инновациялық кәсіпкерліктің 

негіздерін қалыптастыру. 

Курстың міндеттері: 

- студенттерді қазіргі экономикадағы инновациялардың рөлімен 

таныстыру; 

- жоғары дәрежелі ғылыми көлемді және жаңалығы бар, 

бәсекеге қабілетті өнімдер жөнінде көріністерді беру;  

- өнімнің өз құнын ұстау, төмендеуге жаңа сұраныстарын, 

инвестициялар табыстарына, жаңа өнімдердің өндіріс имиджін 

жоғарлатуға (рейтинг),  жаңа нарықтардың, соның ішінде ішкі 

нарықтардың ашылуын және игеруін жасауды үйрету. 

- инновациялық кәсіпкерлікті ұйымдастырудың сұрақтарын білу;  

- бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаруға дағдылану;  

- инвестицияға тарту әдістерін, өнімнің өзіндік құнын төмендетуді 

меңгеру. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IK3602 Интеллектуальды құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мазмұны: интеллектуалды меншік құқығының түсінігі 

мен түрлері. Авторлық құқық және жапсарлас құқық. Авторлы 

құқықтың объектілері. Авторлы құқықтың субъектілері. 

Авторлы және жапсарлас құқықтардың азаматтық-құқықтарын 

қорғау тәсілдері. Ашу құқығы. Патенттік құқық. Патенттік 

құқықтың объектілері. 

 

- интеллектуалды меншік құқығын білу; 

- авторлардың, патентиегерлерінің, соавторлардың құқытарын қорғау 

реттілігінде бағдарлануды білу; 

- авторлық келісім – шартты құрастыру әдістерін, патентті рәсімдеу 

құжаттарын құрастыруды, сонымен қатар, интеллектуалдық жеке 

меншіктің басқа объектілеріне құқықтарын рәсімдеуді меңгеру. 

BB3603 Балықшаруашылықтық биометрия 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты – биометрияның ғылым ретіндегі негізгі 

теориялық ілімдерін беру. Студенттерді зерттеу жұмыстарында 

биометрия әдістерімен қолдана білуді үйрету. Курстың 

міндеттері: 

- биометрияның спецификасы мен маңызыдылығын 

биологиялық ғылымда түсіндіру; 

- студенттерге вариациялық статистика әдістерімен және 

оларды интерпретациялауды үйрету; 

- студенттерді вариациялық қатарларды құрастыру 

техникасына және негізгі вариациялық көрсеткіштерді 

есептеуге үйрету. 

- биометрияның ғылым ретіндегі негізгі теориялық ілімдерін білу; 

- зерттеу жұмыстарында биометрия әдістерімен қолдана білу; 

- негізгі теориялармен және биометриялық формулаларды меңгеру. 

STN3604 Статистикалық талдаудың 

негіздері 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Курстың мақсаты – студенттерді статистикалық талдау 

әдістерін зерттеу жұмыстарында қолдануды үйрету. Курста 

статистикалық талдаудың негіздері, статистикалық 

мәліметтердің типтері, статистикалық гипотезаны тексеру, 

сенімділік интервалдарын есептеу қарастырылады.  

- статистикалық талдаудың негізгі параметрлерін білу; 

- статистикалық талдау әдістерін зерттеу жұмыстарында қолдануды 

білу; 

- Statistika модулінің жұмыс істеу принциптерін меңгеру.  
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Пәннің коды Пәннің атауы, кредит 

саны, пререквизиттері, 

сабақтың түрлері 
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(білімі, машықтары, қабілеттері) 

МЕМЛЕКЕТТІК  МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 

 

КТ1101 Қазақстан тарихы 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Мақсаты: білім алушыларды тарих негіздері мен тәуелсіз Қазақстан 

мемлекетінің қалыптасу кезеңдерімен нақты деректер мен тарихи 

айғақтарды оқыту арқылы жаңа теориялық және әдіснамалық 

көзқарастар тұрғысынан таныстыру.   

Қысқаша мазмұны. Тарих негіздері және Қазақстан мемлекетінің 

қалыптасу кезеңдері. Әртүрлі өткен тарихи кезеңдерімен қалыптасқан 

Қазақстан мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне тарихи-салыстырмалы 

талдау жасау. 

- бүкіләлемдік және еуразиялық  тарихи үдеріс контексінде тәуелсіз 

Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін білу; 

- қазақстандық даму моделінің имманенттік басымдылықтарын, 

ерекшеліктері мен маңызын шынайы және жан-жақты білу; 

- күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі Қазақстанның тарихи 

тұлғаларын оқыту барысында аналитикалық және аксиологиялық талдау 

жасау дағдысын меңгеру; 

КВК(О)Т 

1102 

Кәсіби бағдарлы қазақ 

(орыс) тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+3+0 

Мақсаты: студенттерді қазақ тілінде (орыс тілінде) тұрмыстық, 

ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық 

сөйлеуге үйрету. 

Қысқаша мазмұны. Қазақ тілінде (орыс тілінде) тұжырымдамалық 

негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен   қазақ тілінің қызмет ету мен 

даму  үдерістерінің қатынасы. 

– қазақ тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы 

іргелі білімдерді  кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық 

бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана  білу;  

- қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық сипаттамаларды 

құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми ақпаратты 

қорытындылай  білу. 

- 

KBShT1103 Кәсіби  бағдарлы шетел тілі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+2+1 

Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай 

білуге үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сөздік қорын толықтыра және 

кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру 

дағдыларын дамыта отрып байыту, студенттердің қабілеттерін 

жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар 

бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби 

тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу 

дағдыларын дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген 

студенттерге арналған. 

- шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; 

- шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының 

болуы; 

- оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру. 

 

GTF2104 Ғылыми таным 

философиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, 

философия ғылымы саласында  іргелі білімдерге сүйене отырып, 

ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше 

тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама 

мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық 

білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде 

ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның 

жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. 

Қысқаша мазмұны. Қазіргі заманның түйінді идеялары мен 

- дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, 

әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен 

өзарабайланысын білу; 

 - танымдық қызметтің  негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін 

білу; 

- қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі 

маңызын білу; 

- сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени 

жағдаяттардың шынайылығын  дұрыс қабылдай білу; 



категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен 

заңдарын, механизмдерін  білу. Ғылым мен техника дамуының 

этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын 

қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық 

саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін 

меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, 

азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру 

заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі  

төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Студенттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше 

әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын 

қалыптастыру. 

- кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын 

және категорияларын қолдана білу; 

- шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау 

инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен 

үдерістерді талдауда қолдана білу. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК – КОММУНИКАТИВТІ МОДУЛЬ 

TKP 2201 Тұлғааралық 

коммуникацияның 

психологиясы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық 

білімдердің орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы 

бойынша кәсіби қалыптасу үдерісінде олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын 

оқытуда  білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық 

мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-

психологиялық ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. 

Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық 

негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму 

заңдылықтары, әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, 

жаңа психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу 

технологиясы. 

. 

- тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар жүйесін  Мақсаты: Қазіргі 

әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық білімдердің орны мен рөлін 

студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу үдерісінде 

олардың маңызын анықтау. 

Қысқаша мазмұны. Студенттердің  тұлғааралық коммуникацияның қазіргі 

психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда  

білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық мәселелерін 

танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық 

ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік 

психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі 

теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен 

тұлғааралық коммуникацияны зерттеу технологиясы. 

- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны жетілдіруге септігін тигізетін 

практикалық ұсыныстарды жасаудың дағдыларын меңгеру; 

-   тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-қатынас мақсатында 

тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру. 

TKA2202 

Теориялық және 

қолданбалы әлеуметтану 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттері: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, 

діни, экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, 

олардың арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер 

сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық 

ұғымдар, социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық ка-

тегориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер 

нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай жасай 

алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық тұғырларды 

тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, 

төзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас 

жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ZhAOE 2203 Жеке және әлеуметтік 

өрлеу этикасы  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика 

нормаларымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен 

таныстыру. 

Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика 

нормаларының қалыптасу  мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін 

жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның 

- негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; 

- этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік 

жағынан  өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; 

- күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді 

іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; 

- өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және 



әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу 

заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының 

негізгі кезеңдері мен беталысымен таныстыру, тұлғаның адамгершілік 

көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың 

мазмұнын ашу. 

мораль нормалары тұрғысынан бағалау. 

 

 

 

MD 2204 Мәдениет және дін  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: Қазақстанның мәдениеті мен дінінің негізгі 

ерекшеліктерімен таныстыру, Қазақстан халықтарының мәдени және 

діни  эволюциясын қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстан аймағының мәдениет пен дін 

құбылыстарын зерттеу үшін мәдениеттану мен дінтану әдістерін, 

«диалог» ұғымын 20-21 ғасырдың гуманитарлық ғылымының басты 

категориясы ретінде түсіну, сонымен қатар теориялық тілдің өзіндік 

ерекшелігін оның  негізгі экзистенциалдық және әлеуметтік-мәдени 

параметрлерін, шегі мен көкжиегінің сипаттамасын білу. 

Диалогтың онтологиялық негізі ретіндегі адамның метафизикалық 

және діни тәжірибесінің арнайы сипаттамасы. 

- ғылыми дүниетанымды, этикалық және мәдени төзімділікті білу; 

- өткен және бүгінгі діни немесе діни емес дүниетанымның базалық 

құндылықтарының иерархиясына салыстырмалы талдау жасай алу; 

- негізгі дүниетанымдық мәселелерді шешуде философия, ғылым, дін және 

өнердің мүмкіншілік өзараәрекеттесу перспективасын болжай алу; 

- аймақтық  мәдени құбылыстардың синхрондық және диахрондық 

байланысын анықтай алу, олардың себептері мен салдарын көрсете білу; 

 - этномәдени және кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып төзімділік мінез-

құлық, әлеуметтік және кәсіби өзараәрекеттестік дағдыларын меңгеру. 

ZhKA2205 Жалпы және қолданбалы 

әлеуметтану  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: қазіргі қоғам туралы жалпы түсінігін қалыптастыру; 

әлемде және Қазақстанда болып жатқан әлеуметтік (стратификация 

мәселелерін, әлеуметтік теңсіздік, кедейлік пен байлық, әлеуметтік, 

діни, экономикалық және саяси қақтығыстарды) үдерістерді білу;  

Қысқаша мазмұны. Адамдар арасындағы әлеуметтік өзараәрекеттер, 

олардың арасындағы әлеуметтік және топтық өзгешеліктер 

сипаттамасы. Қоғам дамуының заңдылықтары, негізгі социологиялық 

ұғымдар, социологиялық зерттеу әдістері, қазіргі социологиялық ка-

тегориялар,  

Әлеуметтану саласындағы негізгі бағыттар мен қазіргі зерттеулер 

нәтижесі. 

- қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстарды өзбетінше талдай жасай 

алу;  

- кәсіби мәселелерді шешуде балама, жаңа немесе инновациялық тұғырларды 

тұрақты қолдана білу; 

- өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс және дәлелді түрде тұжырымдай білу; 

-  игерген білімдерін нақты жағдаяттарда қолдана білу; 

- әлеуметтік өзара қарым-қатынас дағдыларын меңгеру: серіктестік, 

төзімділік пен сыйласымдылық және т.б. 

- әлеуметтік болжау және жобалау, көпшілікке сөйлеу, дәлелдеу, пікірталас 

жүргізу және пікірталас тудыру дағдыларын меңгеру. 

 

ATK 2206 Адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: адамның еңбек ету аймағында жайлы жағдай жасау үшін 

қажетті практикалық дағдылар мен теориялық білімдерді меңгеру, 

тіршілік ету ортасының жағымсыз әсерін сәйкестендіру және 

адамның,  өмір сүру ортасының жағымсыз әсерлерден қауіпсіздік 

шараларын жасау және жүзеге асыру. 

Қысқаша мазмұны. Негізгі табиғи және техносфералық қауіптер, 

олардың қасиеттері мен сипаттамасы, адамға және табиғи ортаға, 

зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету сипаты, олардан қорғану 

әдістері. Қауіпті құбылыстар мен үдерістердің негізгі теориялық 

талдауы мен болжамы.  

-  адамның еңбек ету аймағында  қолданылатын табиғи және техносфералық 

қауіптерден қорғану әдістерін білу; 

- төтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде өзінің өкілеттілігі щеңберінде 

шешім қабылдай алу; 

- адамның тіршілік ету аймағындағы негізгі қауіптерді теңестіре білу және 

оны жүзеге асыруда  қауіптілігін бағалай алу; 

- төтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен технологияларын меңгеру. 

 

ETD 2207 Экология және тұрақты 

даму  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды  

кең профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі 

теориялық және практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған 

ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану. 

Қысқаша мазмұны. Тірі организмдердің қоршаған ортамен 

өзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның 

тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, 

саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен 

рөлі; қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, 

қалыптасу кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат 

пен қоғамның тұрақты дамуы  мен қоршаған ортаны қорғау бойынша 

халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады..  

- табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны реттеудің 

мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу ; 

- биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды катастрофиялық 

тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың және адамдардың өмір 

сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы өзгертуге бағытталған адамзаттың 

тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда шешім таба білу; 

- тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзараәрекеттесу заңдылықтары 

туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте 

қолдана білу; 

- экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен қоғамның 

түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын меңгеру. 

 



KK 2208 Қазақстандық құқық 

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

 

Мақсаты: Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін 

қарастыру, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілер базасының негізігі ережелерін қарастыру. 

Қысқаша мазмұны. Қазақстанның құқықтық жүйесі, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілер базасының негізгі 

ережелері. Құқықтық мемлекет, демократиялық қоғам және 

әлеуметтік мемлекет құрудың теориялық негіздері. Қазақстанның 

2010-2020 жж. арналған Тұжырымдамалық құқықтық саясатының 

негізгі бағыттары мен «Қазақстан – 2050 «Стратегиясы». 

- қазіргі жағдайларда тарихи-құқықтық контексте  отандық заңнамалардың 

құқықтың әлемдік жүйесіне кірігуінде қазақстандық құқықтық жүйе 

ерекшеліктерін білу.  

- ғылыми-теориялық білімдерді конституциялық құқық пен бостандықты 

қорғау және өміршеңдік жағдайында еркін қолдана білу.  

 

EN 2209 Экономика негіздері  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиті: жоқ 

1+1+0 

Мақсаты: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, ұғымдар 

мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыру.  

Қысқаша мазмұны. Әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар. 

Негізгі микро- және макроэкономикалық көрсеткіштер, оны есептеу 

әдістері.  Нарықтық бағалау-білім беру, бәсекеге қабілеттілік 

механизмі; экономикалық даму беталысы. Халықаралық 

экономикалық қарым-қатынастың қазіргі жүйесінің және әлемдік 

нарықтың даму беталысының экономикалық негіздері.  

- қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика мен қоғам 

өміріндегі құбылыстар мен үдерістердің өзарабайланысын білу; 

- кәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана білу. 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ (STEM) МОДУЛІ 

KMAAAT 

1301  

Кәсіби мақсаттарға 

арналған ақпараттық 

технологиялар 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+0+2 

Пәннің мақсаты – студенттердің қазіргі ақпараттық технологияларды 

болашақ кәсіби қызметтерінде қолдануының іс-тәжірибелік 

қабілеттерін қалыптастыру.  

- ақпараттық технологиялардың, ақпарат жинақтау, жинау, өңдеу,  жеткізу 

және тарату технологияларының  мәні мен түрлерін білу;  

- қолданбалы бағдарлама дестесі құралдарын қолдана отырып, ақпаратты 

өңдей білу;  

- ақпараттық технологиялардың  құрамын, құрылымын, оларды қолдану және 

қызмет ету ұстанымдарын зерттеу қабілеті.  

COCN1302 Салауатты өмір сүру негізі 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+2+0 

Бағдарлама мақсаты студенттердің денсаулыққа кең ауқымды іскерлік 

пен мотивациялық-құндылықты, салауатты өмір салтын 

қалыптастыру және атақтылыққа бағытталған іскерлік, дағды және  

білімнің жүйелілігін және бір ізділігін қалыптастыру болып 

табылады. 

 

- әр түрлі типтегі білім беру мекемелеріндегі денсаулықты сақтау 

саласындағы ұйымдастыру негізінің теориясы мен тәжірибесін; адамның 

денсаулығын қалыптастыру бойынша қазіргі ғылыми білім негіздері,  

денсаулықты сақтау саласындағы жаратылыстану пәнінің негізгі заңдары, 

теориялық және экспериментальдық зерттеудің әдістері  білу; 

- ұзақ өмір сүруді қамтамасыз ететін, жұмысқақабілеттілікті қалпына келтіру 

факторы ретінде дене шынықтыру әдістерін, табиғи күштерді және т.б. 

саналы түрде қолдана білуді қалыптастыра білу.  

-  теориялық және экспериментальдық зерттеудің әдістері  арқылы  

денсаулықты сақтау саласында жаратылыстану пәнінің заңдарын; адамның 

салауатты өмір салтын анықтайтын жағдайы мен анықталған бағалық 

критерияларын меңгерудегі әдістер мен тәсілдерді  меңгеру.  

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 

ЖБТ  1 ( Дене шынықтыру және спорт ) 

SW1501 Scientific writing 

(каз/рус/анг)  

1 кредит/ 2 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар, 

жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар, жазу және  

пікір-таласқа қатысу 

TASTN1502    Таңдап алынған спорт 

түрінің негіздері     

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

 1+2+0 

Модульдің мақсаты – таңдап алынған спорт түрінің даму тарихы 

туралы студенттерге білім беру. Спорт түрінің басқару 

құрылымының ұйымдастыруын, жіктелуін, жүйелендіруін, 

терминологиясын, жарыстың ережелерімен, спорттық дайындау 

түрлерімен, жоспарлау және спорт түрін таңдап алуымен таныстыру. 

таңдаған спорт түрінің тарихын білу; 

таңдаған спорт түрінің даму барысын, өзіндік ерекшелігін білу; 

таңдаған спорт түрінен спорттық жаттықтыру, жарыстар ұйымдастыру негізін 

білу; 

таңдаған спорт түрі бойынша спорттық жарыстарды өткізу және 



ұйымдастыра білу; 

TASTOA1503 Таңдап алынған спорт 

түрінің оқыту әдістемесі      

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

TASTN1502 

1+2+0  

Модульде қарастырылатыны: техника, тактика, оқытудың 

дидактикалық қағидасы, оқытудың құралдары мен әдістерінің оқыту 

реттілігі, техника және спорттық шеберліктің бастапқы оқыту кезеңі – 

құрылу, ептілік, дағды.  

 

білім берудің дидактикалық қағидаларын, құралдары мен әдістемелері туралы 

білімі болуы; 

спортты техника мен тактиканы үйретудің жүйесін білу; 

таңдаған спорт түрі бойынша спорттық жетілдірудің біліктілік пен 

дағыдыларын үйретуді меңгеру; 

таңдаған спорт түрі бойынша жалпы және арнайы жаттығулар әдістемелерін 

меңгеру; 

TASTTDN 

2504 

Таңдап алынған спорт 

түріндегі техникалық-

тактикалық дайындық 

негіздері    

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

TASTN1502, TASTOA1503 

1+2+0 

Осы курс студенттерге таңдап алынған спорт түрінде әр түрлі 

кезеңдердегі тактикалық дайындау білімін және дағдысын, спорттың 

басқа да дайындық түрлерімен байланысын, іс-әрекеттерін меңгеруін 

және бекітуін береді. 

 

КҚДД, спорттың, дене тәрбиесінің әдістемесі мен теория негіздерін білу; 

организмнің бейімделу механизмдерінің бұзылуын болдырмай студенттердің 

физикалық, техникалық және тактикалық дайындығын ғылыми тұрғыдан 

басқаруды білу; дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-тәжірибелік 

мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін әдістемелік, психолого-педагогикалық 

және қосымша медико-биологиялық сұрақтарды игеру;   

FA2505 Фитнес және аэробика  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

ASMN1413, 

AF(ZhZhE)2416 

1+2+0 

Курстың мақсаты: Адамның үйлесімді дамуына, сауықыту ден 

шынықтыру құралдарын, әдістерін қолдана отырып, студенттерге 

білімді, ептілікті дағдыландыру.   

 

сауықтыру дене тәрбиесі бойынша еліміздегі және шет елдердегі 

жаттықтырушылар, инструкторлар, аэробика, фитнес әдіскерлерін  ғылыми 

негізделген оқу тәжірибелік негіздерін білу; 

фитнес, аэробика, пиллатес және  бодифлекс түрлерінен сабақ өткізуді 

меңгеру; 

TASTDFDN 

2506 

  Таңдап алынған спорт 

түріндегі дене және 

функционалды   дайындық 

негіздері     

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

TASTN1502, TASTOA1503, 

ASMN1413, 

AF(ZhZhE)2416 

1+2+0 

Осы курста таңдап алынған спорт түрінде дене, функционалды және 

психологиялық дайындаудың мақсаттары, міндеттері, сонымен қатар 

спортшының функционалдық дайындығының оптимизациясын және 

дене сапасының дамуының құралдары мен әдістерін қарастырады. 

таңдаған спорт түрінде жаттығудың технологиясын, медико-биологиялық 

және психологиялық негіздерді білу; спортшылардың функционалдық 

жағдайын және физикалық қабілеттерін бағалай білу; студенттердің жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып олардың денсаулық жағдайын түзету үшін 

қозғалыс қызметінің әдісі мен тәсілдерін адекватты таңдау. 

MSTGZZh 

2507 

Маманданған спорт 

түріндегі ғылыми зерттеу 

жұмыстары   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

TASTN1502, 

AF(ZhZhE)2416 

1+2+0 

Берілген курс жоғары дәрежедегі спортшылардың жаттығу 

процесіндегі инновациялық технологияларды, білім беру саласында 

инновациялық жобаларды және заманауи білім берудегі 

реформаларды құрайды.  

 

 

 

жоғары дәрежедегі спортшылардың жаттығу процесіндегі инновациялық 

технологияларын білу; 

электронды технологиялардың көмегімен оқу саласының басқару негізін білу;  

спортшының дайындық деңгейін бағалай білу; жаттығу процесін жоспарлау, 

ұйымдастыру, жарысты өткізу, ҒЗЖ бар бақылау бойынша дағдылана білу;    

TASTDZhE 

3508   

Таңдап алынған спорт 

түріндегі дайындықтың жас 

ерекшелігі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

Модульде жас спортшылардың көпжылдық дайындығының 

ұйымдастырылуы, функционалдық, техникалық, тактикалық, 

психологиялық дайындықтың жастық ерекшеліктері мен оны 

жоспарлаудың ерекшеліктері, резервтерді дайындаудың 

бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыздық қарастырылады. 

адам организімінің спорттық жүктемелерге бейімделуін физиологиялық, 

дәрігерлік бақылау әдістемелерін, адам организімінің функционалдық және 

физикалық мүмкіндіктерін ғылыми тұрғыдан басқаруды жоғарғы спорттық 

көрсеткіштерге жеткізуді меңгеру; 



TASTN1502, TASTOA1503, 

ASMN1413, 

AF(ZhZhE)2416 

 1+2+0 

EDShM3509 Емдік дене шынықтыру. 

Массаж   

4 кредит/ 6 ECTS 

Пререквизиттер: 

ASMN1413, 

AF(ZhZhE)2416 

2+2+0 

Модульде емдік дене шынықтыру және массаж пәнінің әдіс, 

тәсілдерін функционалдық мүмкіндіктері шектелген науқастарға 

емдеу-сауықтыру, қайта қалпына келтіру орталықтарында дәрі-

дәрмекті қолданбай емдік жаттығулар мен массаж арқылы емдеуді 

шыңдау, қажетті білімді қалыптастыру. 

дене шынықтыру және спорт бойынша кәсіби салада қажет жаратылыстану-

ғылыми негіздерін білу; әр түрлі аурулары мен жарақаттары бар науқастарды 

емдеу үшін массаж әдістерін және ЕДШ әдістерін қолдана білу; дене 

шынықтыру және спорттың ғылыми-тәжірибелік мәселелерін шешуге 

мүмкіндік беретін қосымша медико-биологиялық сұрақтарды игеру.  

TASSPShN 

3510 

Таңдап алынған спорт 

түріндегі спорттық-

педагогикалық шеберлік 

негіздері  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

TASTN1502, TASTOA1503  

1+2+0 

Модульде педагог-жаттықтырушының еңбегін ғылыми ұйымдастыру 

дағдыларын, оқыту, дайындықтың әдістері мен құралдарын игеру 

дағдыландырып, педагог-жаттықтырушының спорттық 

мүмкіншіліктері мен педагогика білімдері беріледі.  

адам организімінің спорттық жүктемелерге бейімделуін физиологиялық, 

дәрігерлік бақылау әдістемелерін, адам организімінің функционалдық және 

физикалық мүмкіндіктерін ғылыми тұрғыдан басқаруды жоғарғы спорттық 

көрсеткіштерге жеткізуді меңгеру; 

TASZhUB 

4511 

Таңдап алынған спорт 

түріндегі спорттық жаттығу 

үрдісін басқару  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

TASTN1502, TASTOA1503  

 1+2+0 

Курста таңдап алынған  спорт түріндегі спорттық жаттығу үрдісінің 

басқаруында теоретикалық және әдістемелік негіздемелер беріледі. 

Сонымен қатар, келесі сұрақтар қарастырылады: жоспарлау, нәтижелі 

дайындықтар дайындықтандырылған жағдайымен бақылау, 

дайындықтандырудың модельді сипаттамасы.  

 

таңдаған спорт түрінде жаттығудың медико-биологиялық ерекшеліктерін 

білу, организмнің бейімделу механизмдерінің бұзылуын болдырмай 

студенттердің физикалық, техникалық және тактикалық дайындығын ғылыми 

тұрғыдан басқаруды білу; дене шынықтыру әдістері мен тәсілдерін 

қолданудағы дағдыны меңгеру және жаттығу процесін жоспарлау, бақылау 

және түзету.   

PTDIVS4512 Таңдап алынған спорт 

түріндегі кәсіби 

жаттықтырушылық  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

TASTN1502, TASTOA1503  

 2+1+0 

Курс мақсаты – студенттерге жоспарлаудан, жаттықтыру үрдісін 

ұйымдастыру, жарысты өткізу, ҒЗЖ-ны бақылай отырып, 

дайындықтың деңгейін бағалау туралы терең білім беру. 

 

дене тәрбиесі және спорт саласында маманға қойылатын негізгі талаптарды 

білу; жаттығуда қолданылған әдістер мен тәсілдерді тиімді бағалай білу; 

өзінің кәсіби саласын түзету және сыншыл баға беру; жаттығу процесін 

жоспарлау, түзету және бақылау, дене шынықтырудың әдістері мен 

тәсілдерін пайдалану дағдыларын игеру.  

 

ЖБТ  2 ( Емдік дене шынықтыру ) 

SW1501 Scientific writing   

(каз/рус/анг )  

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

0+1+0 

Мақсаты: қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар, 

жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 

- қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар, жазу және  

пікір-таласқа қатысу 

SGATN1502 Сауықтыру 

гимнастикасының 

анатомдық-

топографикалық негізі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

1+2+0 

Пәнде балалардың даму физиологиясы және олардың қозғалыс 

белсенділігі: балалардың анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, жас 

ерекшелік даму периоды, қозғалыс дағдысын қалыптастыру, қозғалыс 

белсенділігінің жас ерекшелік нормасы, гипокинезия балалардың 

денсаулығы мен физикалық дамуының бұзылуы - балалар мен жас 

өспірімдердің физикалық дамуы үшін қозғалыс белсенділігінің тиімді 

деңгейінің маңызы қарастырылады. 

спорттың түріне байланысты спортшылардың, дені сау және науқас адам 

организмінің жас ерекшелік, жыныстық және анатомо-физиологиялық 

ерекшеліктерін білу; 

әр түрлі жастағы дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын адамдарға 

дәрігерлік-педагогикалық және дәрігерлік бақылауды өткізе білу;  

алынған функционалдық сынама және дене даму көрсеткіштерін өткізе білу;  

STKZh1503 Сауықтыру дене Курста әр түрлі кезеңдегі науқастың қалпына келу терапиядағы ЕДШ- жарақат және ауру кезіндегі ЕДШ әдістемесін, физикалық жаттығудың емдік 



тәрбиесіндегі 

қолданылатын жаттығулар  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: Gym1407 

1+2+0 

дың маңызы, емдік дене шынықтырудың даму тарихы жайлы 

сұрақтар қарастырылады;  Сонымен қатар,  клинико-физиологиялық 

негізделу, ЕДШ белгілеу, ЕДШ формасы және әдістері, ЕДШ 

процедурасын өткізу принципі, ФЖ мөлшерлеу, жіктелуі. 

 

әсерінің физиологиялық негіздемесін білу;  

дене шынықтыру үшін көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдер және одан 

ауырған жағдайда босатылу мерзімі; 

дене шынықтыру және спортпен шұғылданатындардың функционалдық 

жағдайын есепке ала отырып жаттығу жоспарын құрастыра алуы;  

науқастардың емделудің әр түрлі қалпына келу кезеңіндегі массажды және 

емдік гимнастика процедурасын өткізе алуы; 

PST2504 Педриатриядағы  сауықтыру 

дене тәрбиесі   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

SGATN1502, STKZh1503 

1+2+0 

Курста балалар емдік-профилактика мекемелеріндегі: стационарда, 

поликлиникада, мектепке дейінгі және мектептегі, балалар үйіндегі 

ЕДШ өткізуді ұйымдастыру сұрақтары қарастырылады; Нормативтік 

құжаттар. Балалардың жасына және аурудың нозологиялық формасы 

т.б.  қарай ЕДШ ұйымдастыру ерекшелігі. 

 

физикалық дамуды анықтау әдісін және оны бағалауды өткізе білу;  

ересектер мен балалардың әр түрлі ауру кезіндегі емдік дене шынықтыру 

процедурасын өткізудегі конспектін құра алуы;  

спорттық және емдік-профилактикалық мекемелерде сабақта физикалық 

жаттығуды қолдану арқылы  дәрігерлік-педагогикалық бақылауды өткізе 

алуы;  

MN(Zhf)2505    Массаж негізі (жалпы және 

физиологиялық)  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  

ASMN1413, SGATN1502  

1+2+0 

«Массаж» пәнін меңгерудегі мақсаты студенттерде спортта, 

рекреациалық тәжірибеде, сондай-ақ, споттық жарақатта массажды 

қолданудың жалпы принципі мен әдістемелік ережелері жайлы ой 

қалыптастыру. 

 

массаждың жеке органдар мен жүйелерге және толық организмге әсер ету 

механизмін; массаждың гигиеналық негіздері, оны орындаудағы 

көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдерін; массаждың жіктелуі мен түрлерін; 

массаждың негізгі тәсілдері мен оның адам организміне әсерін білу; 

гигиеналық массаждың сеансын өткізе алу; жеке спорт түріндегі алдын ала 

және қалпына келу массаждың сеансы;  

классикалық массаждың негізгі тәсілдерін меңгеру;  

STGN2506 Сауықтыру дене 

тәрбиесінің ғылыми негізі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

AF(ZhZhE)2416, 

STKZh1503 

 1+2+0 

Оқытудың мақсаты – емдік дене шынықтыру (ЕДШ) сұрақтары 

бойынша  ғылыми және тәжірибелік дағдыларды, спортшылар мен 

дене шынықтырумен шұғылданатындардың функционалдық 

жағдайын бағалау мақсатында дәрігерлік бақылауды өткізуді 

ұйымдастыра алу.  

 

зерттеудің функционалдық әдісін және оны бағалауды білу;  

оқу процесі, кәсіби және спорттық салада функционалдық бұзылудың, 

аурудың және жарақаттың себептері мен факторларын талдау және жалпылай 

алу;  

функционалдық сынамалар мен физикалық даму көрсеткіштерін өлшеуді 

өткізе білу.  

AOSA2507 Адам организімін 

сауықтыру әдістемелері   

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

SGATN1502, STKZh1503 

1+2+0 

Курста жеке тұлғаның гармониялық дамуының, оның денсаулығын 

нығайтудың және физикалық жетілуінің қосымша бөлігі ретінде   

дене шынықтыру, спорттық дайындалу, қозғалыс рекреациялар және  

реабилитациялардағы жалпы және нақты мақсаттар мен міндеттер 

қарастырылады. 

 

физикалық реабилитацияның әр түрлі кезеңіндегі науқастың қалпына 

келудегі емделуінің сұрақтарын білу; 

дене шынықтыру, спорттық дайындалу, қозғалыс рекреациялар және  

реабилитациялардағы жалпы және нақты мақсаттар мен міндеттерді анықтай 

алу;   

науқастың қалпына келудегі емделуінің әр түрлі кезеңдегі массаж бен емдік 

гимнастика процедурасын өткізе алу; 

STKA3508 Сауықтыру дене 

тәрбиесінде қолданылатын  

жеке әдістемелер  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

SGATN1502 

1+2+0 

Курста емдік дене шынықтырудың және асқазан, қан, зат алмасу, 

бүйрек және зәр шығару жолдарының, тірек-қимыл аппаратының 

зақымдалуы мен ауру кезіндегі және т.б.   аурулары бар науқастың 

реабилитациясының жеке әдістемелері қарастырлады. 

физикалық реабилитация әдістерінің әр түрлі кезеңіндегі   науқастың қалпына 

келудегі емделуін өткізуді ұйымдастыруын білу; 

физикалық реабилитация әдістерінің әр түрлі кезеңіндегі   науқастың қалпына 

келудегі емделуін өткізуді ұйымдастыруа білу; 

ауруды есепке ала отырып денсаулық тобын анықтай алу және дене 

шынықтыру  сабақтары және белгілі спорт  түрін тадау үшін ұсыныстар беру;  

ересектер мен балалардың әр түрлі ауру кезіндегі емдік дене шынықтыру 

процедурасын өткізудегі конспектісін құруға дағдылануы;  

TSTM 3509 Т рамватологиядағы  

сауықтыру дене тәрбиесі 

және массаж  

4 кредит/ 6 ECTS 

Пререквизиттер: 

ASMN1413, SGATN1502, 

STKZh1503 

Курста спортшылардың жарақаттары мен аурулары жайлы сұрақтар 

қарастырылады. Спортшы ауруының және жарақатының 

профилактикасы және реабилитациясы.  

Спортшылардың кешенді реабилитация жүйесі. Жұмысқа 

қабілеттіліктің қалпына келу әдісі:  физикалық факторлар, гидро-

бальнеотерапия, массаж және ЕДШ және т.б. 

массаж бен емдік дене шынықтыруды өткізудің әдістемесін; спорттық 

жаттығу мен емдік дене шынықтыру процедурасын өткізу барысында жапа 

шеккендерге алғашқы дәрігерлік көмекті көрсету әдісін білу;  

әр түрлі емдік-профилактикалық, спорттық,  және білім беру мекемелердегі 

емдік дене шынықтыру әдістері арқылы емдік процедураны орындай алу;   

спорттық жаттығу мен емдік дене шынықтыру процедурасын өткізу 

барысында жапа шеккендерге алғашқы дәрігерлік көмекті көрсету әдісін білу. 



2+2+0 

MKA3510 Массаждағы қолданылатын  

жеке әдістемелер  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

ASMN1413, SGATN1502, 

STKZh1503  

1+2+0 

Курста массаждың анатомо-физиологиялық және гигиеналық негіздемелері 

жайлы ақпараттар, оны өткізудегі көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдер, 

массаждың жіктелуі беріледі. Массаждың алдын ала және қалпынга 

келудегі жеке әдістемесі мен техникасы, сондай-ақ, спортпен байланысты 

аурулар мен жарақаттар кезіндегі массаж бойынша дағдылар үйретіледі. 

спорт пен туризмде,  сондай-ақ, олармен байланысты аурулар мен 

жарақаттарды емдеудегі массаждың негізгі ерекшеліктерін қолдана білу;  

спорт пен туризммен байланысты кең таралған аурулар мен жарақаттар 

кезіндегі емдік массаж сеансын өткізе алу;  

спорттық және гигиеналық массажды өткізудің жеке әдістемесін өткізе алу;  

BTTU4511 Бейімдеу дене тәрбиесінің 

териясы мен 

ұйымдастырылуы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

STKZh1503, DTST3403 

1+2+0 

Модульдің мақсаты болып студенттерді пәннің құрылымымен, 

әлеуметтік бейімделу формаларымен және мүгедектердің дене 

шынықтыру әдістерінің реабилитациясымен таныстыру болып 

табылады.  

Модульде экологиялық физиологияның заманауи концепциясы және 

организмде болып жатқан химиялық заңдылықтар, бейімделу, 

гомеостаз түсінігі беріледі.  

 

Модуль студенттерге дене шынықтыру және спорттың кәсіби саласына қажет 

жаратылыстану ғылымының негізі жайлы білім береді; мүгедектермен жұмыс 

және бейімдік дене шынықтыру бойынша дағдыны қолдана алу; дене 

шынықтыру және спорттың ғылыми-практикалық мәселелерін шешуге 

мүмкіндік беретін қосымша медико-биологиялық сұрақтарды меңгеру. 

 

EShBAD4512 Емдік шөптер  және БАД  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: жоқ 

2+1+0 

Пәннің мақсаты студенттерге талдау мен бақылау саласындағы 

іскерлік пен дағдыға, сонымен қатар табиғи түрдегі емдік өндіріс 

үшін фармацептикалық өнеркәсіпте қолданылатын өсімдік 

шикізатының және өнімнің ресми түрлерін стандарттау болып 

табылады. 

 

Жануарлар түрінен алынатын және  емдік өсімдік шикізатының ресми 

түрлеріне НҚ талаптарын білу; дәріханалар мен қоймалардағы шикізаттың 

сапасын тексеру үшін шикізаттың репрезентативтік пробасын іріктеу ережесі;  

емдік өсімдіктердің шикізат базасы мен емдік өсімдік шикізатын дайындауды 

ұйымдастырудың сипаттамалары; емдік өсімдіктерді қорғау,  рационалды  

және қолдану мемлекеттік шаралар жүйелері 

емдік өсімдік шикізат сапасын бақылау және талдаумен байланысты 

нормативтік құжаттар мен ғылыми, атақты ғылыми әдебиеттерді пайдалана 

білу; гербарий және тірі күйіндегі емдік шөптерді морфологиялық белгілері 

бойынша анықтау.  

 

ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 

IK(CB)2601 Инновациялық кәсіпкерлік  

(сала бойынша) 

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

Пәннің мақсаты – студенттерге фирма деңгейінде инновациялық 

қызметті басқару саласының практикалық машықтарын білу, белгісіз 

және тәуекелділік жағдайында ғылыми техникалық инновацияларды  

коммерциялизациялау әдістері туралы шешімдерді қабылдау және 

негіздеу, инновациялық кәсіпкерлік нәтижелері және шығындарын 

бағалау құралдарын меңгеру, инновациялық қызметті қаржыландыру 

құралдары және  көздерін таңдауды негіздеу,  инновациялық 

қызметке маманданған мекемелерді ұйымдастыру және басқару 

машығы. 

- экономикалық даму түрлері мен қазіргі  тенденцияларды білу; 

- нарықтағы иелік етуші субъектінің  экономикалық жағдайын бағалау және 

бәсекеге қабілеттілікті алуға және сақтауға мүмкіндік беретін инновациялық 

мінез құлықтың стратегиясы мен тактикасын таңдай білу; 

-инновациялық коммерциялық тиімділігін және жалпы көрсеткіш терін 

есептеу әдістерін меңгеру. 

IK2602 Интеллектуалдық құқық  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер:  жоқ 

2+1+0 

Пәннің мақсаты – азаматтық құқықтың бір саласы ретіндегі  

интеллектуалдық  білім беру, интеллектуалдық  меншік қатынастарын 

реттейтін қолданыстағы заңдылықтармен таныстыру, оның 

қолданылу практикасы мен  мәселелерін үйрету,  авторлық келісім-

шарт, патент рәсімдеуге қажетті құжаттар, сондай-ақ 

интеллектуалдық меншіктің өзге де нысандары туралы құжаттарды 

жасауға  бағытталу. 

- авторлық, патентиемденуші, бірлескен автор құқықтарын қорғау тәртібіне 

бағытталу; авторлық келісім-шарт жасау, патент рәсімдеуге арналған 

құжаттар, сондай-ақ интеллектуалдық меншіктің өзге де нысандары туралы 

құжаттарды жасау машықтарын меңгеру. 

 



 

 

 

 

 

BS3603 Биоырғақ және спорт      

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

STKZh1503, DTST3403 

2+1+0 

Курста спорттық нәтижеге әсер тигізетін биоырғақ туралы теориялық 

және практикалық білім беру, денсаулық және спорт көрсеткіштеріне 

әсер тигізетін биоырғақ фазаларын анықтауға практикалық білім беру, 

алынған білімдерді дене-сауықтыру және оқу-жаттықтыру 

сабақтарында қолдану. 

оқу-жаттығу сабағында сауықтыру дене тәрбиесі бойынша адам организмінің 

спорттық нәтижелерге әсерін білу; 

таңдаған спорт түрі бойынша спорттық-сауықтыру дене тәрбиесі кезінде 

оларды қолдана білу; 

STN3604 Спортшы тамақтануының 

негізі  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

AF(ZhZhE)2416, DTST3403 

2+1+0 

 «Нутрициология негіздері» пәнін меңгерудің мақсаты студенттерде 

адамның жоғары жұмыс қабілеттілігі мен денсаулығын сақтаудағы, 

сонымен қатар спорттық салада  толық балансталған тамақтанудың 

маңызы жайлы білімді қалыптастыру.  

негізгі тағамдық заттардың физиолого-гигиеналық маңызын, осы заттардың 

организмге қажеттілігін анықтайтын факторларды білу. Ұтымды 

тамақтанудың негізгі принциптері; әр түрлі маманданудағы спортшылардың 

тамақтану ерекшеліктері;  

алынған білімді адамның тиімді тамақтануын ұйымдастыру үшін, соның 

ішінде әр түрлі спорт сабақтарында пайдалана алу; 

әр түрлі жастағы, жныстағы адамдар үшін, оның ішінде әр түрлі 

мамандықтағы спортшылар үшін тамақтану рационын құрастыруға 

дағдылана білу;  

SMSDTKFZA 

2605 

Спорттық медицина мен  

сауықтыру дене 

тәрбиесінде қолданылатын 

функционалдық зерттеу 

әдістемелері  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

AF(ZhZhE)2416, DTST3403 

2+1+0 

Дене шынықтыру және спортпен шұғылданатындардың тексерілуін 

ұйымдастыру сұрақтары қарастырылады. Спорттың жеке түрдегі 

сабақтарына байланысты дәрігерлік тексерілу: спорттық анамнез, 

денсаулықты бағалау және дене жүктемесі кезіндегі функционалдық 

жағдай қанайналу, тынысалу, жүйке-бұлшықет аппаратының   

әдісінің ерекшеліктері. 

спортпен шұғылданатын жеткіншектердің және балалардың дәрігерлік 

бақылау ерекшеліктерін білу.  

әйелдер организмінің анатомо-физиологиялық ерекшеліктерін және дене 

жүктемесіне реакциясын, әйелдердің спорттық морфотипін білу. – тестілеудің 

нәтижелерін бағалау критерилерін білу.  

тестілеу әдістерін: велоэргометрия, степ-тест, тредмильдегі тестті қолдана 

білу.  

ЕДШ және спортта иммунологиялық бақылау мен биохимиялық әдістерді 

меңгеру.  

ZhTAF2606 Жоғарғы таулы аймақ 

физиологиясы  

3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

AF(ZhZhE)2416, DTST3403 

2+1+0 

Курста экологиялық физиологияның заманауи концепциясы, 

организмде болып жатқан физикалық және химиялық заңдылықтар, 

бейімделу, гомеостаз түсінігі қарастырылады. 

организмдегі гомеостазды тұрақтандыруда қамтамасыз ететін физиологиялық 

механизмдер жайлы сұрақтарды білу.  

SZhS3607 Спорттық жарақатты 

сауықтыру 3 кредит/ 5 

ECTS 

Пререквизиттер: 

AF(ZhZhE)2416, DTST3403 

2+1+0 

Курста спорттық жарақаттың себептері мен профилактикасы, 

спорттық жарақаттың жіктелуі, жарыс пен жаттығу кезіндегі ауыр 

жарақатта спортшыға алғашқа көмекті ұйымдастыру, спортшы 

реабилитация жүйесінің мазмұны, реабилитацияның әдістері мен 

кезеңдері, ауыр жарақаттан кейін қалпына келу мерзімі, ауырғаннан 

кейін жаттығу барысында динамикалық бақылаудың маңызы жайлы 

сұрақтар қарастырылады.  

оқу процесі кезінде, кәсіби және спорттық салада аурудың, жарақаттың, 

функционалдық бұзылудың себептері мен факторларын білу;   

жарақаттан кейін спортшының әр түрлі қалпына келу кезеңіндегі массаж бен 

емдік гимнастика процедурасын өткізе білу.  

SDKKP3608 Спортшының денсаулығын 

қалпына келтіруді реттеу  

 3 кредит/ 5 ECTS 

Пререквизиттер: 

AF(ZhZhE)2416, DTST3403 

2+1+0 

Курста шаршау механизмінің қазіргі түсінігі жайлы, әр түрлі  

қарқындағы бұлшықет жұмысы кезіндегі шаршаудың сұрақтары, 

вегетативті және қимыл функциясының қалпына келу процесіндегі 

гетерохронизм, жасына және бұлшықет жұмысының 

қарқындылығына қарай қалпына келу процесінің тәуелділігі берілген.  

 қалпына келу әдісінің жіктелуін және жұмысқабілеттілікті жоғарылатуды 

білу.  

қалпына келудің педагогикалық, психологиялық және медико-биологиялық 

әдістерін білу.   

спортшының жұмысқабілеттілігін жоғарылататын физиологиялық және 

фармакологиялық әдістерді қолдана білу.  



 

 

 

5В060700- БИОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников и 

исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды становления 

независимой казахстанской государственности. Историко-

сравнительный анализ сегодняшних достижений состоявшейся 

казахстанской государственности с различными периодами 

исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления независимой 

казахстанской государственности в контексте всемирного и 

евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического анализа при 

изучении сложных исторических процессов, явлений и исторических 

личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-ориентирован-

ный казахский (русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и продуцировать 

диалогическую и монологическую речь на казахском (русском) 

языке в сфере бытового, научного и профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; со-

отнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе казахского 

языка, структуре и функционировании его единиц для работы с 

текстами по специальности с целью формирования профессионального 

мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную информацию в 

форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-ориентирован-

ный иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на ино-

странном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса иностранного 

языка, включая профессиональные термины и клише, развитие 

навыков аудирования, усовершенствование способностей студентов 

при чтении публикаций по предложенным тематикам из 

оригинальных профессиональных источников и развитие навыков 

ведения деловой переписки с партнерами на профессиональные 

темы. Курс предназначен для студентов со средним и высоким 

уровнями владения языком (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и широким 

словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного материала.  



FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а также 

в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение этических 

проблем развития науки и техники, основных духовных ценностей и 

их значимость для профессиональной деятельности. Расширение и 

совершенствование знаний студентов в эвристической и 

методологической области науки посредством освоения научно-

методологического потенциала современной философии. 

Формирование представления о закономерностях существования и 

развития социума, государства, гражданского общества и личности, 

о принципах толерантности и межкультурного диалога как условии 

существования современного глобального общества. Формирование 

у студентов культуры критического мышления и навыков 

самостоятельной рефлексии над собственными методологическими 

проблемами. 

- знание роли философии как мировоззрения и основы научного знания; 

сущности и взаимосвязи философской и общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов познавательной 

деятельности; - знание актуальных этических проблем современности и 

их значимости для профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии критического 

мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 

философии в процессе решения профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к анализу 

научных, культурных, социально-политических явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление их значения в 

процессе профессионального становления в рамках выбранной 

специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе изучения 

основных парадигм, теорий и концепций современной психологии 

межличностной коммуникации. Теоретическое и эмпирическое изучение 

психологических проблем межличностной коммуникации на основе 

изучения познавательных процессов, психических состояний и 

индивидуально-психологических особенностей личности. Основные 

категории и понятия социальной психологии, методологические 

основы социальной психологии, основные теории, концепции и 

принципы социальной психологии, сущность, содержание и формы 

психических явлений, закономерности их динамики, методы и 

приемы исследования межличностной коммуникации, сущность новых 

психологических методик и технологий изучения межличностной 

коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации в единстве 

познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии межличностной 

коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в условиях 

межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в условиях 

межличностной коммуникации с целью выявления его личностных свойств и 

составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми в 

контексте межличностной коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки полученных данных и 

грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, способствующих 

совершенствованию личности в условиях межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной коммуникации в целях 

гармонизации личности и ее взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы в 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять общественно-

политическую активность, противостоять различным формам 

манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному взаимодействию и 



1+1+0 

 

Казахстане и на мировой арене. Программные документы и 

Послания Главы государства, стратегические направления 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. 

Представление о глобальном мире как новом мировом порядке, 

понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению национальной 

безопасности и предотвращению актов терроризма и экстремизма. 

адаптации в новых условиях с учетом социально-культурных, идейно-

политических и религиозных различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, формирующих 

нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной ориентации в 

социуме, свидетельствующие о достаточном уровне этической 

зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических решений 

в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с гражданами в 

соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, 

понятие «диалога» как одной из центральных категорий 

гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику теоретического 

языка описания его основных экзистенциальных и социокультурных 

параметров, границ и горизонтов. Специфические характеристики 

метафизического и религиозного опыта человека как 

онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий базовых 

ценностей религиозных и нерелигиозных мировоззрений прошлого и 

настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного взаимодействия 

философии, религии, науки и искусства в процессе решения основных 

мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи явлений 

региональной культуры, устанавливать их причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном обществе; 

знать социальные процессы, происходящие в мире и Казахстане 

(вопросы стратификации, социального неравенства, бедности и 

богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий между 

людьми, социальные и групповые различия между ними. Основные 

закономерности развития общества, основные социологи-ческие 

понятия, методы социо-логического исследования, со-временные 

социологические тео-рии, основные направления и результаты 

современных ис-следований в области социологии.  

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: сотрудничества, 

толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и проектирования, 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики.  



BZhCh 2206 Безопасность жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков, необходимых для создания комфортного состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности человека, идентификация 

негативных воздействия среды обитания, разработка и реализация 

мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

EUR 2207 Экология и устойчивое развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теоретическими 

и практическими знаниями по экологии и устойчивому развитию, 

охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 

для подготовки квалифицированных специалистов  широкого 

профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы устойчивости 

и функционирования экосистем и биосферы; место и роль экологии 

в решении современных экономических и политических и 

социальных проблем; глобальные экологические проблемы 

современности, причины, этапы их становления и последствия. 

Особое место в дисциплине занимает вопрос об устойчивом 

развитии природы и общества, международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на планомерное 

изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с 

целью сохранения стабильности биосферы и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, постановки 

конкретных  задач  и приоритетов устойчивого развития природы и 

общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в историко-

правовом контексте, так и в современных условиях интеграции 

отечественного законодательства в мировую систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знания в 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и свобод. 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

 

- знание сущности экономических преобразований в обществе, логики и 

взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические знания в 

профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 



BioF2303 Биофизика  

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: физика, 

физиология человека и животных 

2+0+1 

 «Биофизики» обеспечивает  понимание студентами 

фундаментальных закономерностей и прикладных исследований,  

проводимых в области биофизики, а также дает знания  о 

важнейших достижениях биофизики и о перспективах ее развития, 

знание теоретических основ физико-химических особенностей 

биоситем в рамках биофизического подхода к биологическим 

процессам и явлениям; Цель: дать студентам глубокие и 

фундаментальные знания об объектах и особенностях 

биофизических процессов и явлений, основах биофизического 

подхода к биологическим процессам; ознакомить с  основными 

законами и принципами биофизики. 

Основные задачи:  

- дать студентам общефундаментальные биофизические знания 

по основным разделам биофизики; 

- обеспечить понимание фундаментальных закономерностей и 

прикладных исследований биофизики;  

- рассказать о важнейших достижениях биофизики и о 

перспективах ее развития; 

сформировать у студентов основы теоретико-прикладного 

мышления, позволяющего  использовать достижения биофизики в 

биологии. 

ЗНАТЬ: основные положения биофизики клетки и целостных систем; 

основные физические  законы, лежащие в основе биологических 

процессов и явлений; первое и второе начала термодинамики; закон 

Гесса, принципы И.Пригожина и Э.Бауэра; механизмы 

биоэлектрических и фотобиологических процессов; основы 

радиобиологии и механизмы лучевого поражения; механизмы 

генерации биологических ритмов; принципы электропроводности 

биосистем; основные биофизические методы исследования. 

УМЕТЬ: применять полученные теоретические знания и практические 

навыки в практике собственных исследований. 

 

Bio 2308 Биохимия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: NBМ 1307  

2+0+1 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны 

получить: знания по основным классам биологических веществ (их 

строению, свойствам и механизмам их функционирования), знания 

об основных метаболических путях в организме, о взаимосвязи 

биологической функции и молекулярной структуры, представление 

о связи молекул живой природы с биотехнологическим 

производством.  

 

Студент должен знать взаимосвязь биологической функции и 

молекулярной структуры; химические основы жизнедеятельности; 

иметь знания об основных метаболических путях в организме; иметь 

представление о связи молекул живой природы с биотехнологическим 

производством. 

Студент должен уметь: систематизировать и обобщать 

полученные знания, свободно, грамотно излагать теоретический 

материал по основным вопросам настоящего курса, проводить 

дискуссии;  

Использовать полученные знания для постановки, проведения и 

интерпретации результатов экспериментальной работы. 

Bot 1101 Ботаника 1 

3 кредита. /5 ECTS 

Пререквизиты: Нет  

(2+0+1) 

Курс рассматривает актуальные проблемы структурной ботаники. 

Целью данного курса является изучение строения растительной 

клетки, морфологии и анатомии растений. Студенты изучают 

структуру растительной клетки, органографию и структурные 

особенности растений, их жизненные формы и экоморфы. 

- знание особенностей морфологии и анатомии растений; 

- умение использовать знания по структурной ботанике в вопросах 

систематики и классификации растений. 

 

Bot 1201 

 

Ботаника 2 

3 кредита./5 ECTS    

Пререквизиты: Нет 

(2+0+1) 

Студенты при освоении данного курса 

 - изучают особенности биологии низших и высших растений; 

основные таксономические группы водорослей, грибов, 

лишайников, сосудистых растений (архегониальные, цветковые); 

- рассматривают принципы их классификации и систематизации; 

- определяют практическое и теоретическое значения растений 

- знание структурных особенностей низших и высших растений; 

- умение использовать знания по систематике растений в решении 

теоретических, практических вопросов  и выполнении научно-

исследовательской работы. 

 

Zoo2303 Зоология 1 (Зоология 

беспозвоночных) 

3 кредита. 

Пререквизиты: Нет 

(2+0+1) 

Модуль рассматривает биоразнообразие беспозвоночных животных; 

основные законы эволюции и фукционирования животных; 

биологические и экологические принципы рационального 

использования запасов. 

знать: основные концепции, методы и перспективы развития 

зоологии; многообразия беспозвоночных животных и основные 

закономерности их формирования; морфологию и строение систем 

органов, эволюцию и систематику основных представителей 

беспозвоночных животных; место и роль животных в экологических 



системах, хозяйственное, медицинское и промысловое значение; 

уметь: использовать методы в зоологических исследованиях, 

ставить научные вопросы; владение: сбором и подготовкой научных 

материалов по зоологии и математической обработки результатов 

полевых и экспериментальных исследований. 

Zool 2404 Зоология 2 (Зоология 

позвоночных) 

 

3 кредита/5 ECTS.  

Пререквизиты: Нет 

(2+0+1) 

Модуль рассматривает биоразнообразие позвоночных животных; 

основные законы эволюции и фукционирования животных; 

биологические и экологические принципы рационального 

использования запасов. 

знать: основные концепции, методы и перспективы развития 

зоологии; многообразия позвоночных животных и основные 

закономерности их формирования; морфологию и строение систем 

органов, эволюцию и систематику основных представителей 

позвоночных животных; место и роль животных в экологических 

системах, хозяйственное, медицинское и промысловое значение; 

уметь: использовать методы в зоологических исследованиях, 

ставить научные вопросы; владение: сбором и подготовкой научных 

материалов по зоологии и математической обработки результатов 

полевых и экспериментальных исследований. 

Ecol 1105 Экология  

3 кредита.  

Пререквизиты: Нет 

Целью данного курса является сформировать целостное 
представление об основных закономерностях устойчивого развития 
природы и общества, изучить основные закономерности 
функционирования  живых организмов, экосистем различного 
уровня организации, биосферы в целом и  их устойчивости; 
сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия 
компонентов биосферы и экологических последствиях 
хозяйственной деятельности человека,  особенно в условиях 
интенсификации природопользования; сформировать широкий 
комплексный, объективный и творческий подход к обсуждению 
наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 
 

- знание основных закономерностей, определяющих  

взаимодействия живых организмов со средой обитания; 

функционирования экологических систем и биосферы в целом; 

основных принципов охраны  природы и рационального 

природопользования;  

- умение выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования,  

- владение навыками анализа экологических процессов, использования 

полученных  знаний для решения экологических задач; знаниями по 

закономерностям развития биосферы и условий сохранения её 

устойчивости.   

BK 1206 Биоресурсы Казахстана  

3 кредита. /5 ECTS. 

Пререквизиты: Экология 2+0+1 

В курсе рассматриваются вопросы разнообразия ресурсов 

растительного и животного мира; методы получения из них сырья и 

пути рационального использования и охраны   биоресурсов 

Казахстана. 

 

- знание систематического положения основных видов биологических  

ресурсов; районы распространения и места их обитания; перспективы 

ресурсоведческих исследований в Казахстане. 

- умение использовать различные методы учета основных ресурсных 

видов; грамотно разработать воспроизводственные и охранные 

мероприятия. 

- владение практическими навыками использования общепризнанных 

биоресурсов, а также продуктов (и веществ) полученных из них, 

навыками в проведении исследовательских работ при использовании 

методик, полученных из других и данного курса. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Mat 1301 Математика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Изучение элементов линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Введение в матанализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Исследование функции с помощью одной производной. 

Понятия о комплексных числах. Неопределенный, определенный, 

несобственный интегралы. Функции нескольких переменных 

-знание дифференциального и интегрального исчисления; 

- умение применять дифисчисления в математических задачах 

биотехнологии при построении математических моделей 

-умение на основе проведенного матанализа вырабатывать 

практические рекомендации; 

Владеть навыками построения математических моделей; 



 Him 1208 Химия 

3 кредита.  

Пререквизиты: Нет 

Модуль направлен на изучение основ современной химической науки: 

современной классификации и номенклатуры неорганических 

соединений; представлений  о строении атомов, молекул и 

химической связи; о строении вещества и зависимости между 

строением и химическими свойствами вещества; основных 

закономерностях протекания химических реакций.  

 

знать: общие закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений, превращения веществ, происходящих в ходе химических 

процессов; 

уметь: составлять химические уравнения; решать задачи и 

упражнения; прогнозировать продукты химических процессов; 

иметь: навыки ставить модельные опыты и эксперименты, применять 

полученные знания для решения научных, производственных и 

практических задач.  

Fiz 1303 Физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

 

Модуль раскрывает такие разделы  современной физики как 

механика, молекулярная физика и термодинамика, электростатика, 

электромагнетизм, оптика, атомная и ядерная физика для решения 

профессиональных задач на основе знания физики. В модуле 

рассматриваются  теоретические и практические аспекты физики.   

знать: метрические системы и правила их применения; основные 

законы кинематики; физические основы механики; физические 

законы сохранения; ускоренные системы и природу инерционных 

сил; понятия и законы физики вращающегося твердого тела; базовые 

элементы теории поля на примере гравитационного и 

электростатического полей; колебательные  процессы, их природу и 

методы описания; волновые процессы и их свойства; начала 

гидродинамики; основные понятия и законы термодинамики; 

молекулярно-кинетическую теорию (строение вещества; 

газообразные, жидкие и твердые тела, межмолекулярные 

взаимодействия, фазовые состояния и фазовые переходы, явления 

переноса); основы электростатики и электродинамики; законы 

постоянного тока и основы классической электронной теории; основы 

физики электромагнитных явлений, протекающих в веществе; 

природу электромагнитных волн, дифракции и интерференция света; 

строение и спектры атомов; элементы квантовой механики; состав, 

строение и превращение атомных ядер; основы природы 

радиоактивности; свойства основных групп элементарных частиц; 

базовые понятия нелинейной физики и физики открытых систем. 

-уметь: производить перевод физических единиц из одной 

метрической системы другую; находить и осваивать необходимую в 

работе с биологическими объектами физическую литературу; решать 

простейшие физические задачи; самостоятельно по инструкциям 

осваивать работу физической аппаратуры; правильно выбрать 

специализацию нужного для научной или технологической задачи 

консультанта физика и правильно формулировать возникающие, в 

ходе своей профессиональной деятельности вопросы и задачи. 

MV 1306 Микробиология и вирусология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Курс знакомит с представителями третьего царства живой природы – 

прокариотами, их свойствами, ролью в природе и жизни человека,  

принципами классификации;  их разнообразием,  ультраструктурной 

организации прокариотной клетки, с  особенностями их роста и 

размножения в  зависимости от физических и химических факторов, 

основными свойствами вирусов,  методами их выделения,   

принципами классификации и репродукции  вирусов.  

 

-знать о мире микробов, их роли в природе и жизни человека; об 

основных свойствах микроорганизмов и вирусов, структурной 

организации прокариотной клетки;  о  принципах их классификации. 

- уметь  использовать микроорганизмы в качестве объектов для 

научных исследований и практических целей;  работать с 

микробными культурами,   выделять их из объектов окружающей 

среды; использовать микроскопические методы при изучении 

микроорганизмов. 

 



Top2411 Почвоведение 

3 кредита/5 ECTS   

Пререквизиты: Физика, Химия, 

Экология. 

2+0+1 

 

 

 

 

 

Целью модуля является формирование знаний об особой оболочке 

Земли – почве, как о природном теле, ее образовании, эволюции, 

свойствах и режимах. В курсе рассматриваются  

почвообразовательный процесс и экологические факторы 

почвообразования; проблемы охраны и рационального использования 

почвенных ресурсов. 

- знание о месте и роли почвенного покрова в наземных экосистемах и 

агроценозах;  

- умение описывать почвенный профиль и по диагностическим 

признакам определять тип, подтип, род, вид, подвид, разновидность и 

разряд почв;   

- навыки работы с почвенными картами и картирования почв;  

- умение оценивать состояние и уровень плодородия  по показателям 

физических, химических, физико-химических и биологических 

свойств;  

- умение производить расчеты запасов гумуса и элементов питания 

растений, проектировать мероприятия по охране и рациональному 

использованию почв в народном хозяйстве. 

BKT 1309 Биология клеток и тканей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Цель курса - дать полное представление об основных методах 

изучения микроскопического и ультрамикроскопического строения 

клеток и тканей; теоретических основах современных 

гистохимических методов, научить студентов основным методикам 

приготовления гистологических препаратов, с последующим их 

изучением и описанием.  

-знать технику изготовления микроскопических препаратов; 

правильного взятия материала, его фиксации, промывания, 

обезвоживания и заливки гистологического материала;  

-уметь работать на микротомах; владеть основными методами 

гистологической окраски препаратов; 

-владеть навыками «чтения» гистологических препаратов и 

электронограмм.  

Gis2413 Гистология 

3 кредита. /5 ECTS 

Пререквизиты: Нет 

2+0+1 

Курс посвящен изучению основных тканевых систем животных и 

человека: эпителиальной, ткаенй внутренней среды, мышечной и 

нервной,  общим закономерностям, характерным для тканевого 

уровня организации, особенностям строения, развития и 

жизнедеятельности конкретных тканевых систем. 

-знание  о происхождении тканей в индивидуальном и историческом 

развитии; о морфо-функциональной классификации тканей; о 

регенерации и взаимоотношении различных типов тканей. 

-умение по гистологическим препаратам определять типы тканей и 

давать характеристику клеток и межкеточного вещества. 

AA2414 Анатомия человека  

3 кредита./5 ECTS   

Пререквизиты: биология клеток, 

гистология 

2+0+1 

Целью модуля является изучить анатомическое строение организма 

человека и сформировать у будущих специалистов знаний о 

целостности строения и функций органов и систем организма 

человека  

 

 

- знание строения всех внутренних органов и систем органов человека, 

их функции, основы регуляции работы,  

- умение классифицировать отдельные органы, разбираться в 

топографии органов и их систем, демонстрировать на муляжах и 

натуральных препаратах детали строения органов.  

- извлекать и анализировать информацию из литературных, базово-

информационных, электронных источников,  

- владение методами обобщения, анализа, восприятия информации о 

целостном представлении единства строения и функционирования 

живого организма в процессе его жизнедеятельности. 

OFR 2313 Основы физиологии  растений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: BR 1304   

2+0+1 

Курс основы физиологии включает следующие разделы:  строение и 

функции органоидов клеток эукариот и прокариот, пути окисления 

дыхательных субстратов, фотосинтетическое и окислительное 

фосфорилирование, физиологическую роль метаболитов, 

закономерности роста и развития живых организмов 

 

знать: теоретические и методологические основы физиологии 

растений; механизмы,  обеспечивающие  взаимодействие отдельных 

частей организма  и организма как  целого с  внешней  средой; о 

достижениях, перспективах развития физиологии и ее практическом 

применении. 

уметь: применять полученные знания и навыки  для разработки новых 

биотехнологических методов и приемов управления функциями 

организма. 

 

AzhZhF2416 Физиология человека и животных  

3 кредита/5 ECTS   

Пререквизиты: анатомия человека, 

гистология, цитология, биохимия 

2+0+1 

Курс «Физиология человека и животных» является одним из 

основных в базовой подготовке биологов. Изучение физиологических 

механизмов жизнедеятельности, взаимодействия регуляторных 

систем даёт возможность студентам понять механизмы поддержания 

постоянства внутренней среды организма и организации адекватного 

При освоении курса «Физиология человека и животных»  необходимо 

знать: 

 теоретические и методологические основы физиологии; 

 механизмы и закономерности деятельности вегетативных 

функций организма; 



ответа в условиях изменяющейся среды обитания и функциональной 

активности.  

Цель – формирование у студентов системы знаний и представлений о 

процессах жизнедеятельности организма человека и животных в их 

единстве и взаимосвязи с окружающей средой. 

Задачи:  

 дать студентам современные представления о механизмах и 

закономерностях деятельности органов, систем, организма как целого; 

 формирование функционального мышления, являющегося 

базой профессионального творчества специалиста; 

 методическая подготовка и формирование практических 

навыков проведения физиологических экспериментов; 

 приобретение необходимых базовых знаний для оценки 

резервных и адаптационных возможностей организма.  

 

 механизмы, обеспечивающие взаимодействие отдельных 

частей организма и организма как целого с внешней средой; 

 достижения, перспективы развития физиологии и ее 

практическое применение. 

Должны уметь: 

 извлекать и анализировать информацию из литературных, 

базово-информационных, электронных источников, владеть навыками 

проведения физиологических исследований, оценки состояния 

регуляторных и функциональных систем организма; 

 применять полученные теоретические знания и  навыки в 

практической и научно-исследовательской деятельности. 

Должны овладеть некоторыми методами оценки функционального 

состояния организма и его резервных возможностей. 

 

Gen3418 Генетика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Ботаника, 

Биохимия, Цитология. 

2+0+1 

 

Цель курса – дать знания о двух главных свойствах живого  на 

Земле – наследственности и изменчивости. В курсе рассматриваются 

молекулярные основы наследственности, механизмы взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов, генетический анализ; генетика пола 

и сцепленное с полом наследование, генетические и цитологические 

механизмы кроссинговера, мутационная изменчивость, генетика 

человека и генетические процессы в популяции.  

-  знать основные закономерности классической генетики и 

молекулярные механизмы наследования признаков, 

-  уметь самостоятельно планировать генетический эксперимент и 

решать генетические задачи; анализировть полученные результаты 

исследования и делать основные генетические выводы.    

Imm3419 Иммунология 

3 кредита./5 ECTS   

Пререквизиты: PhChZh 2416 

Физиология человека и животных, 

Bioch 2417 Биохимия, AnatCh 2414 

Анатомия человека, BiolKl 2312 

Биология клетки, Gist 2313 

Гистология, MicVir 2310 

Микробиология и вирусология 

2+0+1 

Краткое содержание курса - изучение общих принципов развития 

иммунной системы в филогенезе и онтогенезе человека и животных, 

филогенетической схемы эволюционного формирования и 

усложнения иммунного ответа в ответ на внедрение чужеродного 

организма. Приобретение знаний и умений студентами в 

распознавании лейкоцитарных субпопуляций, их локализации, этапы 

формирования, созревания и армирования.     

Цель: сформировать целостное представление об иммунной системе, 

как фактора сохранения единого неповторимого генетического кода 

индивидума. 

Задачи: 

1. Знать все виды и механизмы врожденного неспецифического  и 

приобретенного специфического иммунитета, функциональную 

нагрузку иммунокомпетентных клеток, этапы формирования, роста и 

инволюции лимфоидных органов;  

2. Понимать биологическую роль иммунной системы в обеспечении 

защиты организма от действия генетически чужеродных веществ и 

организмов.  

 

Компетенции (результаты обучения): 

знать: все виды и механизмы врожденного неспецифического и 

приобретенного специфического иммунитета, функциональную 

нагрузку иммунокомпетентных клеток, этапы формирования, роста и 

инволюции лимфоидных органов;  

уметь: применять полученные знания в научно-исследовательской 

работе,  уметь применять полученные знания в других отраслях науки 

прикладного значения.  

владеть: навыками работы с оборудованием для иммунологической 

диагностики.  

 

BOA3420 Методика преподавания биологии 

3 кредита/5 ECTS.  

Пререквизиты: базовые 

дисциплины естественнонаучного 

цикла 

Постреквизиты – педагогическая 

практика 

Цель преподавания дисциплины: Ознакомить студентов с 

современными тенденциями развития непрерывного биологического 

образования.   методологическими проблемами, структурой , 

содержанием биологического образования и методикой. преподавания 

предмета 

Задачи дисциплины:  

 заложить основы научно-практических знаний по 

Студенты должны знать: -содержание и принципы структурирования 

разделов школьного курса «Биология»; 

 -методику формирования биологических понятий; 

 -классификацию и характеристику методов и методических приемов; 

-формы организации учебного процесса по биологии. 

уметь:-анализировать учебные программы, учебники и методическую 

литературу по биологии; 



 2+0+1 дисциплине, организовать усвоение основных теоретических и 

практических положений развития биологического образования; 

 формировать методические умения, обеспечить 

трансформацию первичных профессионально-педагогических умений 

в навыки; 

 научить студентов изучать современное состояние 

методической науки, передовой педагогический опыт, новые 

технологии обучения биологии. 

 развить педагогическое сознание и профессионально 

значимые качества преподавателя биологии, профессиональную 

культуру, творческое мышление, индивидуальный стиль и 

исследовательский подход к профессиональной деятельности, 

потребность в педагогическом самообразовании и постоянном 

самосовершенствовании. 

 

-планировать, организовывать и проводить учебную и научно-

воспитательную работу; 

-использовать на уроке различные методы, приемы обучения и 

контроля знаний 

-методически грамотно проводить лабораторные и практические 

занятия.  

владеть:-общетеоретическими вопросами изучаемой дисциплины.  

 

MB3421 Молекулярная биология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Биохимия, 

Цитология и гистология, Генетика.  

2+1+0      

 

Целью модуля является изучение основных молекулярно-

генетических процессов клетки. В курсе рассматриваются физико-

химические основы и структурная организация генетического 

материала про- и эукариот. Особое внимание уделено к современным 

представлениям и методам исследования молекулярных механизмов 

реализации и регуляции репликации, экспрессии генов, 

рекомбинации, репарации ДНК.  

 

- знать физико-химические свойства и разные уровни организации 

генетического материала про- и эукариот; основные подходы 

молекулярно-биологических исследований;  

- уметь пользоваться всеми приборами и материалами, необходимыми 

для проведения лабораторных исследований, объяснять с 

молекулярной точки зрения различные подходы и методы изучения 

молекулярно-генетических процессов; 

- иметь навыки работы с лабораторным оборудованием, оформления 

отчетов лабораторных испытаний. 

ZhDB4422 Биология индивидуального 

развития 

3 кредита/5 ECTS.  

Пререквизиты: Нет 

2+1+0 

 

 

В курсе рассматриваются основные закономерности индивидуального 

развития животных, вопросы происхождения половых клеток, 

основные этапы предзародышевого, эмбрионального и 

постэмбрионального периодов онтогенеза. Изучаются механизмы 

регенерации, эмбриональной  индукции, дифференциации, 

детерминации и старения, лежащие в основе развития животных, а 

также прикладные проблемы в области медицины и сельского 

хозяйства, решаемые с использованием методов биологии 

индивидуального развития. 

 

- знание основных этапов индивидуального развития животных, 

дозародышевого, зародышевого и постэмбрионального периода; 

умение:  применять полученные знания в других отраслях 

биологических наук и научно-исследовательской работе;  

владение: навыками работы с эмбриологическими и 

гистологическими препаратами. 

 

ET4423 Теория эволюции 

3кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Цитология и 

гистология, Биохимия, Генетика, 

Молекулярная биология. 

1+2+0 

 

Целью модуля является формирование материалистического 

мировоззрения на происхождение жизни на Земле. В курсе 

рассматриваются теория эволюции, ее задачи, доказательства и 

методы изучения эволюции органической природы; элементарные 

факторы, механизмы и закономерности эволюции живого на Земле, 

проблемы микро- и макроэволюции, антропогенеза. 

 

- знать историю возникновения и развития эволюционных идей;  

генетические, онтогенетические и экологические основы эволюции; 

причины и механизмы микро- и макроэволюционных процессов; 

филоценогенез и причины направленности эволюционного процесса; 

мировозренческое значение теории эволюции; 

- уметь использовать эволюционный подход при анализе конкретных 

биологических фактов и явлений; 

- иметь навыки обобщения и сопоставления данных специальных 

биологических дисциплин для выявления закономерностей 

протекания биологических процессов на разных уровнях организации 

живого во времени и в пространстве. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (ИОТ) 

ИОТ 1  Ботаника и фитоинтродукция 



OE3502 Экология растений 

3 Кредит./5 ECTS 

  Пререквизиты: Нет 

 (2+0+1) 

Модуль рассматривает актуальные проблемы экологии растений. 

Целью данного курса является ознакомить студентов с основными 

экологическими типами растений 

Программа курса также предлагает ознакомление студентов с 

закономерностями связи высших растений с условиями жизни. 

- знание основных экологических типов растений, их характерные 

черты. 

- умение применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач, классифицировать растения 

по их отношению к среде.  

 

ZhF3503 Местная флора  

3 Кредит/5 ECTS. 

  Пререквизиты: Нет 

 (2+0+1) 

Цель курса: ознакомить студентов с природными условиями, 

географическим положением и флористическим составом отдельных 

регионов Казахстана 

-умение составлять конспект флоры и знание их главных 

особенностей; 

-приобретение навыков ведения научно-исследовательской 

MOF3504 Микология с основами 

фитопатологии  

3 Кредит/5 ECTS. 

  Пререквизиты: Нет 

2+0+1 

Курс рассматривает актуальные проблемы, особенности и тенденции 

развития микологии и фитопатологи. Целью данного курса является 

изучение причины и следствия поражения растений. Студенты 

изучают биологию, систематику и экологию грибов (причина) и 

следствия (вторичные признаки заболевания растений) поражения 

ими своих хозяев- высших сосудистых растений. 

- знание особенностей физиологии и генетики фитопатогенных 

грибов; 

- умение составлять систематический список фитопатогенных грибов 

и их питающих растений 

Fit3505 Фитодизайн  

3 Кредит/5 ECTS. 

  Пререквизиты: Нет 

 (1+2+0) 

Курс содержит представления об введении растений в 

дизайн интерьера офиса, создании растительных компазиций для 

оформления интерьеров, озеленении помощений с учетом 

экологических особенности  к улучшению качества воздуха в 

помощении.  

 

Знание  

- характеристики понятий о фитоэргономике фитодизайне, их эколого 

биологические основы;  

- происхождения комнатных растений и их требований к факторам 

внешный среды,  

Умение  

- использовать эти знания для эффективного выращивания растений 

различного типа; 

- подбирать растения для интерьеров в связи с их биолого-

экологическими особенностями и окружающими условиями, 

состовлять композиции из декоративных растений,  

- проектировать малые ландшафные формы. 

- использовать полученные знания и литературные источники для 

дальнейшего повышения уровня своей теоретической подготовки.  

BRR3506   Биология развития растений  

3 Кредит/5 ECTS. 

  Пререквизиты: Нет 

 (2+0+1) 

Цель курса. Ознакомить  студентов  с общими закономерностями 

онтогенеза растений, понятями  о спорофите и гометофите, 

чередованиями  яденрных фаз и циклами развития растений, 

периодизмы полного онтогенеза. Особое внимание уделяется 

морфогенезу, оргоногенезу, фазу и развития растений, культуре 

клеток и тканей и отдельных оргонов.  

-  

Задачи курса; 

- Знание общебилогических закономерностей индивидуального 

развития оплодотворнной яйцеклеток до полного созревания семян; 

- Знание периодизаций полного онтогенеза с выявлением 

возрастных и структурных  этапов. 

- Умение выращивать растений из  клеток и тканей; 

- Умение использовать полученных теоритическое знания в 

растений практических  задач.  

 

LRK3507 Лекарственные растения 

Казахстана  

3 Кредит. /5 ECTS 

  Пререквизиты: Нет 

 (2+0+1) 

Цель курса. Ознакомить  студентов  с  лекарственными растенями 

флоры Казахстана и их экологическими особенностями,  

распространением и химическим составом . Показать значение и 

место лекарственных растений т их применнение на современном 

этапе в медицинской практике. 

Задачи курса:  

Знать основные ситематические группы лекарственных растении;  

Умение полученное знание применять в практической работе  

Умение определять принадлежность лекарственных растение к 

апределенным токсоном; 

Владение основными методами сбора, определение запасов 

лекарственного сырья и картирования. 



IR4508 IR4508 Интродукция растений 

 3 Кредит/5 ECTS. 

  Пререквизиты: Нет 

 (2+0+1) 

Ознакомить студентов с природными условиями, географическим 

положением и флористическим составом отдельных регионов 

Казахстана 

- Знание теоретических основ интродукции растений; 

-умение составлять ассортимент растений для озеленения городов 

отдельных регионов Казахстана 

 

OG4509 Общая геоботаника  

3 Кредит/5 ECTS. 

  Пререквизиты: Нет 

 (2+1+0) 

Основная цель курса. Ознакомить студентов с основными понятиями 

геоботаники, формированием и развитием растительных сообществ. 

Особое внимание уделяется вопросы взаимоотношения  растений в 

растительных сообществах и их связям со средой а также общим 

закономерностям развития растительного покрова.  

Задачи курса:  

Знание страения6 экологии и развития растительных сообществ и 

принципов их систематики; взаимоотношений в растений 

сообществах  и их связи со средой; 

Умение применять полученные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

Владение основными методами сбора, хранения и подготовок к 

дальнейшему анализу геоботанической информации в рамках 

проводимых геоботанических исследований. 

Spe4510 Спецпрактикум 

3 Кредит/5 ECTS. 

  Пререквизиты: Нет 

 

 (0+1+2) 

Цель: ознакомить студентов с составом основных семейств флоры 

Казахстана и усовершенствовать навыки определения различных 

систематических групп растений 

Задачи 

В результате прохождения спецпрактикума студенты должны 

знать: 

- характеристику наиболее крупных семейств флоры Казахстана 

и более значимых в народном хозяйстве групп растений; 

- уметь определять принадлежность растений к определенным 

систематическим группам (семействам, родам и видам);  

- уметь составлять ключ для определения семейств, родов и 

видов; 

- приобрести практические навыки для проведения научно-

исследовательских работ по флоре. 

 

PVR4511 Прибрежно-водная и водная 

растительность 

2 Кредит. /3 ECTS  Пререквизиты: 

Нет 

 (1+1+0) 

   Цель курса “Прибрежно-водная и водная растительность” является 

ознакомление студентов с тремя основными разделами: морфология, 

анатомия и систематика высших водных растений. Курс  формирует у 

студентов представление о эволюционных и морфо-физиологических 

аспектах изменчивости флоры различных водоемов. 

знание:  

- анатомо-морфологических особенностей водных растений; 

- систематику современных прибрежно-водных растений; 

умение:  

- - составлять конспект водной флоры. 

 

ИОТ 2 «Зоология» 

MEI3502 Методы зоологических 

исследований 

 3 Кредит. /5 ECTS 

  Пререквизиты: Зоология. Общий 

экология 

 (1+1+1) 

Модуль знакомит с принципами исследовательской работы, 

основными типами зоологических исследовании, методами сбора и 

первичный обработки коллекционного материале, приемами 

наблюдений и определения животных в природе, а также освоение 

наиболее общепринятых и специальных инновационных методик 

изучения различных аспектов популяционной экологии и 

биоценологии. 

 

знание основных направлений зоологической науки;        общие 

законы развития природы и общества, экологической ответственности 

человека за последствия антропогенных действий; 

 умение применеия зоологических решений и мотивировано 

отстаивать свою точку зрения; 

владение методами зоологических исследований в полевых и 

лабораторных условиях 

Ent3503 Энтомология  

 3 кредит. /5 ECTS 

Пререквизиты: Зоология. Общии 

экология.методы  зоологии. 

(2+1+0) 

  

Модуль  изучает морфологию, анатомию, физиологию, биологию, 

экологию и разнообразие форм (систематику) насекомых, их 

значение в природе и хозяйственной деятельности человека.  

знание морфологии, анатомии, физиологии, биологии, экологии 

насекомых, их значение в природе. 

умение определять хозяйственное значение насекомых и применение 

меры борьбы или сохранения. 

владение методами определения различных таксонов насекомых. 



ROI3504 Разнообразие рыб с основами 

ихтиологии 

3 кредит/5 ECTS   

 Пререквизиты: Зоология. Общий 

экология. Методы  зоологии. 

(1+0+2) 

Модуль изучает морфологию, систематику, биологию и экологию рыб, 

а также о разнообразии рыб Казахстана и мировую фауну.  

Полученные знания помогут разработать научно-биологические 

основы сохранения и рационального использования запасов 

ихтиофауны. 

знание морфологии, систематики, биологии и экологии рыб. 

умение определения таксонов рыб мировой фауны  

владение методами ихтиологических исследований  

OT3505 Основы таксидермии 

3 кредит/5 ECTS   

 Пререквизиты: Зоология. Общии 

экология.методы  зоологии. 

 (2+1+0)  

Модуль ознакомит с методикой приготовления различных научных 

тушек, чучел и других экспонатов животных,  необходимых для 

научно-исследовательской работы. В процессе изучения этой 

дисциплины обучающий получить дополнительное знание о 

морфологии различных позвоночных животных. 

знание морфологии, систематики, биологии и экологии животных. 

умение приготовления различных научных тушек, чучел и других 

экспонатов животных. 

владение методами таксидермических работ и изготовление 

наглядных пособий. 

SBEG3506 Систематика, биология и экология 

герпетофауны 

3 кредит/5 ECTS   

 Пререквизиты: Зоология. Общии 

экология.методы  зоологии. 

 (1+1+1) 

Модуль изучает морфологию и биологию, систематику и экологию 

амфибий и рептилий. Полученные знания будут использоватся в 

осуществление мониторинга редких и исчезающих видов и для 

составления научных основ сохранения отдельных видов. 

знание морфологии и биологии, систематики и экологии амфибий и 

рептилий. 

умение определения таксонов амфибий и рептилий. 

владение методами герпетологических полевых и лабораторных 

исследований 

Par3507 Паразитология  

3 кредит/5 ECTS   

 Пререквизиты: Зоология. Общии 

экология.методы  зоологии. 

Энтомология. 

(2+1+0) 

Модуль рассматривает общие черты паразитизма как биологического 

явления и происхождения паразитизма в животном мире, формы 

адаптации к паразитизму и проблемы жизненных циклов их, вопросы 

отношений между паразитами и средой, формы взаимоотношений 

между паразитами и хозяином, проблему вида и видообразования у 

паразитов. 

знание морфологии, анатомии, физиологии, биологии, экологии 

паразитических организмов и их значение в природе. 

умение определять отношений между паразитами и средой, формы 

взаимоотношений между паразитами и хозяином, проблему вида и 

видообразования у паразитов. 

владение методами паразитологических иследований. 

Orn4508 Орнитология  

3 кредит /5 ECTS 

 Пререквизиты: Зоология. Общии 

экология.методы  зоологии (1+1+1) 

Модуль изучает систематические, морфологические, биологические и 

экологические особенности птиц. Освоение этих знаний помогут 

проведению фенологических исследований, разработать научно-

биологических основ охраны и сохранения птиц. 

 

знание систематики, морфологии, биологии и экологии птиц. 

умение определения отрядов, семейств и видов орнитофауны 

Казахстана. 

владение методами орнитологических полевых и лабораторных 

исследований. 

Ter4509 Териология 

3 кредит/5 ECTS   

 Пререквизиты: Зоология. Общии 

экология.методы  зоологии  

(1+1+1) 

Модуль изучает систематические, морфологические, биологические и 

экологические особенности зверей. Освоение этих знаний помогут 

проведения экологических исследований, разработки научно-

биологических основ  сохранения и рационального использования 

запасов,а также эпизоотологического надзора. 

 

знание систематики, морфологии, биологии и экологии зверей. 

умение определения отрядов, семейств и видов териофауны 

Казахстана. 

владение методами териологических полевых и лабораторных 

исследований. 

EZh4510 Этология животных 

3 кредит /5 ECTS  

 Пререквизиты: Зоология. Общии 

экология.методы  зоологии  

(2+1+0) 

Моудль дает развернутое представление о специфике этологии в 

системе современной науки и ознакомит с биологическими 

особенностями развития животного мира.  

знание  биологических и экологических особенностей поведения 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

умение определить мотивы поведения домашних и диких животных. 

владение методами определения поведения животных в различных 

ситуациях. 

Ant4511 Антропология  

2 кредит/3 ECTS   

 Пререквизиты: нет  

(1+1+0) 

Целью преподавания курса “Антропология” является ознакомление 

студентов с тремя основными разделами: морфология, антропогенез и 

этническая антропология, а также по биолого-социальным аспектам и 

по экологическим проблемам человечества. “Антропология” 

формирует у магистрантов представление о исторических и 

географических аспектах изменчивости биологических свойств 

человека (антропологических признаков). 

знать:  

- происхождение человека; 

- происхождение и систематику современных приматов; 

- особенности различных конституциональных типов людей 

- степень связи морфологической конституции и и функциональных 

особенностей организма; 

- основные этапы роста организма человека; 



 - критерии биологического возраста человека 

- признаки больших и малых рас и механизм их происхождения 

уметь:  

- проводить анализ и классификацию основных 

экстерьерных морфологических признаков человека (типов 

телосложения, пигментации покровов, волос, радужки, 

краниологических особенностей и др.); 

- определять основные морфологические расовые признаки; 

 

ИОТ 3 «Генетика и цитология» 

Bio3502 Биометрия  

3 кредит/5 ECTS. 

Пререквизиты: Математика,  

Ботаника 

 (1+0+2) 

Цель курса  –  дать  знания по биологической статистике, 

необходимых для анализа результатов научных исследований, 

воспитание статистического мышления.  В курсе изложены 

основные математико-статистические методы, применяемые в 

биологических исследованиях; представлены закономерности 

распределения случайных величин, методика группировки 

большого количества данных, техника вычисления и оценка 

выборочных показателей, корреляционный анализ. 

 

- знать место биометрии и границы ее использования в системе 

биологических исследований; основные статистические методы и 

понятия; термины и символику биометрии; 

- уметь планировать научный эксперимент, анализировать и 

обрабатывать его результаты, делать научно обоснованные выводы на 

основе данных биометрии; 

- иметь навыки статистического анализа, умения работать с 

математическими и статистическими таблицами.  

MG3503 Медицинская генетика 

 3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Цитология и 

гистология, Биохимия, Генетика. 

 (1+0+2) 

Целью модуля является формирование знаний о современных 

достижениях  и методах медицинской генетики как важного раздела 

генетики человека, изучающего роль наследственных факторов в 

возникновении патологии человека. В курсе рассматриваются 

клиническая цитогенетика хромосомных синдромов; клиника и 

генетика генных болезней, болезней с наследственным 

предрасположением; проблемы медико-генетического 

консультирования. 

- знать  генетические подходы в диагностике, лечении и профилактике 

наследственных болезней, принципы медико-генетического 

консультирования; 

- иметь навыки составления родословных для определения типа 

наследования заболевания; оценки влияния среды на проявления 

наследственных признаков на основе близнецового метода; 

определения частоты проявления наследственной патологии на основе  

методов популяционной генетики;  проведения анализа полового Х-

хроматина как экспресс-метода диагностики численных нарушений в 

системе половых хромосом;  анализа  метафазных клеток человека для  

составления кариотипа человека в норме и при хромосомной патологии. 

EG3504 Экологическая генетика  

 3 кредит/5 ECTS 

 Пререквизиты: Физика, Химия, 

Математика, Ботаника, Зоология, 

Генетика, Молекулярная биология. 

 (2+0+1) 

Цель курса – показать роль генетических факторов в 

реакции организма человека на различные агенты окружающей 

среды. В курс рассматриваются экспресс-тесты для оценки 

мутагенности и канцерогенности различных химических 

соединений, применяемых в народном хозяйстве, медицине и быту, 

освещается значение данных генетического мониторинга 

загрязнения окружающей среды для экологии, профилактической 

медицины, демографии. 

 

- знать основные закономерности функционирования генетических 

систем и экологических отношений в биосфере;   основные типы и 

классификацию мутагенных факторов внешней среды; назначение и 

классификацию эколого-генетического мониторинга; способы сбора, 

хранения и обработки эколого-генетической информации; основные 

принципы экогенетического прогнозирования; 

- уметь проводить натурные и экспериментальные эколого-

генетические исследования; анализ генетической опасности 

антропогенного воздействия на окружающую среду; выполнять 

аналитические работы и оформлять документации по  экогенетической  

оценке. 

http://www.xumuk.ru/bse/2325.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/692.html


PG3505 Популяционная генетика  

3 Кредит/5 ECTS. 

Пререквизиты:- Цитология,  

Генетика, Молекулярная биология. 

 (2+0+1) 

Цель курса – дать знания о закономерностях наследования и 

изменения генетического состава популяций  из поколения в 

поколение на основе действующих внутри популяции 

эволюционных сил и показать, что неразумное вмешательство 

человека может привести к нарушению равновесного состояния 

этой системы, исчезновению уникальных видов растений и 

животных, что и делает необходимым охрану существующего 

генофонда популяции организмов в их естественных 

местообитаниях. В курсе рассматриваются  генотипический 

состав популяции и  основные факторы эволюционного 

процесса, как мутационный процесс, естественный отбор, 

миграции, изоляция, дрейф генов, которые влияют на 

изменение этого состава в пространстве и времени. 

–  знать основные свойства и структуру популяций; закономерности 

наследования в панмиктической популяций; основные факторы, 

обуславливающие изменения генетической структуры популяции;  

– уметь проводить количественную оценку генетической изменчивости 

в популяциях в результате влияния дрейфа генов, давления мутации, 

миграции, изоляции и естественного отбора на генотипический состав 

популяции;  

– иметь навыки нахождения аллельных и генотипических частот в 

популяциях. 

 

CG3506 Частная гистология  

3 кредит саны/5 ECTS. 

Пререквизиты:  Zoo 1302,CG 2301, 

OB 2302, AСh 2305  

2+0+1 

Модуль посвящен детальному изучению гистологического строения 

всех органов, их развития во время эмбрионального периода, 

возможностей регенерации выполняемых органом функции, 

ультраструктуры всех клеточных типов, обеспечиавющих 

специфическую функцию органа:  возникновение различий между 

клетками и тканями, их изменение в ходе онтогенеза, приводящее к 

специализации, взаимоотношение пролиферации и 

дифференцировки клеток при формировании тканей. 

 

 

- знание детального гистологического строения всех органов, их 

эмбрионального развития, возможности регенерации, выполняемые 

органом функции, ультраструктуру всех клеточных типов, 

обеспечивающих специфическую функцию органа. 

- умение идентифицировать тканевые компоненты органа, отдельные 

клеточные типы, сопоставлять данные по гистоструктуре с 

выполняемыми органом функциями, а также с его эмбриогенезом; 

описывать микроскопические препараты. 

- владение навыками работы с гистопрепаратами с использованием 

основных методов микроскопирования, а также различных 

гистохимических методик; схематической зарисовки гистоструктуры 

органа и составления протоколов. 

PKT3507 Патология клеток и тканей  

 3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: CG 2301, ZhG 2306, 

AA 2305, AZhF 3301; MB 3309.  

(2+1+0) 

Курс «Патология клеток и тканей» посвящен изучению 

морфологических, биохимических, физиологических  основ 

специфических и неспецифических  реакций клеток и тканей  

организма человека и животных на действие различных 

неблагоприятных факторов. Также изучаются нарушения 

нормального строения органов и тканей, возникающие в животном 

организме во время болезни. При этом исследуются изменения 

органов и тканей, а также механизм возникновения этих изменений 

при самых начальных проявлениях болезни, а также по ходу 

развития ее, при осложнениях и исходах. Таким образом, в данном 

курсе изучаются не только патологические процессы, возникающие 

в результате воздействия патогенных раздражителей, но и процессы 

выздоровления и компенсации утраченных функций. 

знать: 

главные исторические этапы развития  предмета и задачи, связь с 

другими медико-биологическими дисциплинами; 

Основные понятия, используемые в патологии клеток и тканей; роль 

причин, условий и реактивности организма в возникновении  

нарушений нормального функционирования организма; общие 

закономерности патогенеза (морфогенеза и функциогенеза), а также 

основные аспекты учения о болезни; 

причины, механизмы развития и проявления типовых патологических 

процессов, лежащих в основе различных заболеваний; этиологию, 

патогенез, ведущие проявления и исходы наиболее важных 

дистрофических (деструктивных), гемодинамических, воспалительных, 

аллергических, опухолевых и других болезней; 

уметь: 

представлять роль типовых патологических процессов в динамике 

развития различных по этиологии и патогенезу заболеваний – 

дистрофических (деструктивных), гемодинамических, воспалительных, 

аллергических, опухолевых и других; 

Правильно интерпретировать наиболее существенные проявления 

заболеваний, изменения симптоматики в процессе развития болезни, 

нарушения хода выздоровления; 

владеть: 

приемами использования знаний о типовых патологических процессах, 

их причинах и условиях возникновения, механизмах развития, 



проявлениях и исходах при рассмотрении отдельных симптомов, 

синдромов и болезней человека; анализа основных болезней человека с 

позиции современной общей нозологии, использования классификации 

и номенклатуры заболеваний сегодняшнего дня, применения 

принципов профилактики, диагностики и лечения к разным группам 

заболеваний дистрофического (деструктивного), гемодинамического, 

воспалительного, аллергического, опухолевого и другого характера. 

 

SMIKTS4508 Современные методы изучения 

клеток и тканевых систем  

 3 кредит/5 ECTS.   

Пререквизиты: нет 

 (1+0+2) 

Цель курса - дать полное представление об основных методах 

изучения микроскопического и ультрамикроскопического строения 

клеток и тканей; теоретических основах современных 

гистохимических методов, научить студентов основным методикам 

приготовления гистологических препаратов, с последующим их 

изучением и описанием.  

 

Знать технику изготовления микроскопических препаратов; 

правильного взятия материала, его фиксации, промывания, 

обезвоживания и заливки гистологического материала; уметь работать 

на микротомах; владеть основными методами гистологической окраски 

препаратов; 

владеть навыками «чтения» гистологических препаратов и 

электронограмм.  

 

DKT4509 Дифференцировка клеток и тканей  

3 кредит/5 ECTS. 

Пререквизиты: CG 2301, AA 2305, 

ZhG 2306, AZhF 3301, MB 3309. 

 (2+1+0) 

Курс посвящен детальному изучению гистологического строения 

всех органов, их развития во время эмбрионального периода, 

возможностей регенерации выполняемых органом функций, 

ультраструктуры всех клеточных типов, обеспечивающих 

специфическую функцию органа:  возникновения различий между 

клетками и тканями, их изменений в ходе онтогенеза, приводящих к 

специализации, взаимоотношения пролиферации и 

дифференцировки клеток при формировании тканей. 

 

 

знание детального гистологического строения всех органов, их 

эмбрионального развития, возможностей регенерации, выполняемых 

органом функции, ультраструктуры всех клеточных типов, 

обеспечивающих специфическую функцию органа. 

- умение идентифицировать тканевые компоненты органа, отдельные 

клеточные типы, сопоставлять данные по гистоструктуре с 

выполняемыми органом функциями, а также с его эмбриогенезом; 

описывать микроскопические препараты. 

- владение навыками работы с гистопрепаратами с использованием 

основных методов микроскопирования, а также различных 

гистохимических методик; схематической зарисовки гистоструктуры 

органа и составления протоколов. 

PABKT4510 Прикладные аспекты биологии 

клеток и тканей 

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 (2+1+0) 

Цель: изучить современные цитологические и гистологические 

технологии, имеющие прикладное значение для медицины, 

клеточной и тканевой инженерии 

Задачи: формирование более полного представления о структуре и 

функциях клеток, принципах их дифференцировки и формирования 

тканевых систем, возможностях использования стволовых клеток и 

клеточных культур в медицине, клеточной и тканевой инженерии 

 

Знать: детальное строение клеток, принципов их дифференцировки и 

формирования тканевых систем, природу и генезис эмбриональных, 

мезенхимальных, нейральных, гемопоэтических стволовых клеток, роль 

стволовых клеток в регенерации и взаимоотношении с другими типами 

клеток, получение первичных клеточных культур, пересадка клеточных 

культур, особенности роста суспензионных и монослойных клеточных 

культур, использование стволовых клеток и клеточных культур в 

медицине, клеточной и тканевой инженерии. 

 

Уметь: применять полученные знания для повышения уровня 

теоретической подготовки и в практической деятельности,  решать 

биологические проблемы в различном контексте и иметь способность 

устанавливать отношения между проблемами и базовыми принципами, 

адекватно применять физические, химические и биологические методы, 

основанные на информационных технологиях. 

 

GA4511 Генетический анализ 

2  кредит/3 ECTS  

Пререквизиты: нет 

(1+1+0) 

В курсе излагаются методы гибридологического, 

цитогенетического, мутационного, геномного, статистико-

математического анализов. Рассматриваются принципы 

гибридологического анализа в популяциях гибридных потомств по 

качественным и количественным признакам с применением 

- знать методы селекционно-генетического, цитогенетического, 

мутационного, геномного, анализа и методы биологической 

статистики, закономерности наследственности и изменчивости 

биологических объектов; 

- уметь  планировать исследования по изучению генетики 



дисперсионного анализа; методы определения рекомбинации и 

сцепления генов с использованием методов генетического и 

математического анализов. 

организмов с использованием доступных и адекватных методов, 

проводить сравнительный генетический анализ результатов 

эксперимента.  

 

ИОТ 4 «Молекулярная биология и биохимия» 

MB3502 Медицинская биохимия 

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Цитология и 

гистология, Биохимия, Генетика  

 (2+0+1) 

Цель преподавания дисциплины: является знание главных 

химических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности 

здорового человека, знакомство с некоторыми молекулярными 

механизмами, нарушение которых может приводить к развитию 

патологических состояний, освоение важнейших методов 

лабораторных исследований, состояния обмена веществ и умение 

интерпретировать результаты исследований.  

 

 

знать: 

 основные биохимические закономерности организма; 

 особенности управления биохимическими процессами 

организма; 

 общие закономерности обмена веществ в организме. 

уметь: 

 пользоваться специальной биохимической и медицинской 

терминологией; 

 работать с литературой для биохимиков и с медицинской 

литературой. 

владеть: 

 унифицированными методами биохимических исследований; 

 навыками интерпретации анализа основных биологических 

жидкостей организма (крови, мочи, желчи, желудочного сока 

и других). 

 

 

OGR3503 Основы генетики развития    

3 кредит. /5 ECTS   

Пререквизиты: Биохимия, 

Цитология,  Жеке дамудың 

биологиясы, Генетика, 

Молекулалық биология. 

 (2+0+1) 

Цель курса – дать знания о закономерностях генетической 

регуляции индивидуального развития.   В курсе рассматриваются 

достижения современной генетики и молекулярной биологии в 

раскрытии механизмов, лежащих в основе онтогенеза; особенностей 

взаимодействия генов в развитии; организации генетических 

систем, контролирующих развитие; особенностях 

функционирования генетических систем, контролирующих 

развитие.   

 

- знать основные механизмы регуляции активности и экспрессии 

генов в развитии;    роль гомеозисных генов в развитии; молекулярно-

генетические аспекты детерминации и трансдетерминации; особенности 

экспрессии генов на тканевом уровне; молекулярно-генетические 

основы детерминации пола; 

- уметь использовать знания по генетике развития при анализе общих 

и частных проблем  современной биологии; 

- иметь навыки анализа морфогенетических изменений, происходящих 

в процессе онтогенеза. 

OMP3504 Основы мутационного процесса   3 

кредит/5 ECTS. 

 Пререквизиты: Цитология, 

Биохимия, Микробиология и 

вирусология, Генетика. 

 (2+0+1) 

Цель курса – дать знания об основных закономерностях и 

механизмах мутационного процесса, о теоретических и 

практических значениях мутационного процесса. В курсе 

рассматриваются история развития мутационной теории и 

классификация мутации; современные достижения и методы 

исследования мутационного процесса; причины индуцированного 

мутагенза; понятие о геномной нестабильности; методы 

исследования геномной нестабильности и их использование для 

решения практических проблем в биотехнологии, медицине и 

экологии. 

 

– знать основные типы и классификацию мутагенных факторов 

внешней среды; основные положения мутационной теории; роль 

мутационного процесса в эволюции; механизмы мутационного 

процесса и факторы, индуцирующие возникновение мутации; 

– уметь проводить оценку генетической опасности воздействия 

антропогенного характера на окружающую среду;  

– иметь навыки контроля и анализа динамики мутационных процессов, 

связанных с воздействием факторов окружающей среды. 



NB3505 Наследственные болезни  

3 кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Цитология и 

гистология, Биохимия, Генетика  

 (2+0+1) 

Цель курса  – дать знания о клеточных и молекулярно-генетических 

основах возникновения патологии человека. В курсе 

рассматривается современные методы диагностики генных, 

хромосомных болезней и болезней с наследственным 

предрасположением; классификация наследственных болезней; 

способы профилактики и лечения наследственных болезней; основы 

медико-генетического консультирования. 

 

–   знать классификацию наследственных болезней; способы 

диагностики, профилактики и лечения наследственных болезней; 

–  уметь применять молекулярные методы определения генных и 

хромосомных болезней человека, пользоваться современным 

лабораторным оборудованием и материалами, необходимыми для 

диагностики наследственных болезней.  

– иметь навыки составления родословных для определения типа 

наследования заболевания; оценки влияния среды на проявления 

наследственных признаков на основе близнецового метода.  

GV3506 Генетика вирусов 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: нет  

(2+1+0) 

Цель курса – дать знания о структурно-функциональной 

организации генетического аппарата вирусов. В курсе 

рассматриваются механизмы регуляции генной экспрессии, 

генетической рекомбинации и их роли в функционировании и 

эволюции прокариот; естественная и индуцированная изменчивость 

вирусов, селекция практически полезных форм; методы изучения и 

математические модели изменчивости ДНК вирусов, картирования 

генома вирусов. 

 

– знать современные направления развития генетики вирусов и ее 

прикладное значение; особенности строения и организации геномов 

прокариот и вирусов, запрограммированные перестройки генетического 

материала в онтогенезе вирусов; взаимодействие вирусов друг с другом 

и с клеткой-хозяином;  

– уметь проводить виртуальный анализ структуры и функций 

индивидуальных генов и целостных геномов прокариот.  

MG3507 Молекулярная генетика  

 3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: нет  

 (2+0+1) 

Цель курса - дать систематические знания о механизмах и 

особенностях передачи и реализации генетической информации у 

про- и эукариотических организмов на молекулярном уровне. В 

курсе особое внимание уделяется  изучению строения и 

функционирования геномов про- и эукариот, молекулярно-

генетическими механизмам возникновения мутации и репарации 

ДНК. 

 

- знать основные механизмы передачи и реализации генетической 

информации у про- и эукариотических организмов; строение и 

функционирование геномов прокариот и эукариот; теоретические и 

практические принципы молекулярно-генетических методов.  

- уметь пользоваться всеми приборами и материалами, необходимыми 

для проведения лабораторных исследований;  

- иметь навыки работы с лабораторным оборудованием, оформления 

отчетов лабораторных испытаний. 

Enz4508 Энзимология  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: биохимия  

(2+1+0) 

 Цель преподавания дисциплины «Энзимология»  дать студентам 

знания об основных классах ферментов, катализируемых ими 

реакциях и перспективах их практического применения. Курс дает 

современные представления о структуре ферментов как веществ 

белковой природы. Принципы классификации и номенклатуры 

ферментов. Основные положения кинетики ферментативного 

катализа. Специфичность и механизм действия ферментов. 

Практическое применение ферментов и катализируемых ими 

процессов. 

 

 

 

знать: 

классификацию и номенклатуру ферментов, их строение и механизмы 

функционирования, а также современные методы работы с ферментами, 

области практического применения ферментов.  

уметь:  

использовать информационные технологии при выполнении 

экспериментальных заданий и анализе полученных результатов, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владеть:  
основными методами, способами, средствами, составляющими основы 

научной и прикладной деятельности в области энзимологии. 

BFM4509 Биохимия и физиология мембран 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: биохимия негіздері, 

 (2+1+0) 

Цель преподавания дисциплины: изучить функции, 

молекулярную организацию  биологических мембран, а также 

механизмы функционирования включенных в них компонентов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить строение биологических мембран и их свойства; 

- изучить функции биологических мембран и перспективы 

использования мембранных технологий; 

- изучить механизмы транспорта веществ через 

биологические мембраны; 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ 

ДОЛЖЕН  

знать: 

- структуру и свойства основных компонентов биологических 

мембран и их строение; 

- современную концепцию структуры биологических мембран; 

         - перспективы практического использования  мембранных 

технологий; 

         - основные механизмы транспорта веществ через биологические 



мембраны; 

уметь: 

 грамотно и адекватно использовать специальную 

терминологию; 

 анализировать литературные данные и применять их для 

составления, рефератов, отчетов, презентаций.  

      -  систематизировать и обобщать знания, полученные при изучении 

лекций и других учебных, научных и научно-популярных источников 

информации;  

владеть: 

 основными  методическими подходами, используемыми в  

исследовании мембранных структур;  

 информацией о разнообразии мембранных структур и их роли в 

жизнедеятельности клетки 

OGP4510   Основы геномики и протеомики  3 

кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: основы биохимия , 

медицинская биохимия, биохимия 

окружающи среды 

 (2+0+1) Курс «Геномика и протеомика» являются ветвями молекулярной 

генетики, новыми бурно развивающимися науками в области 

биологии и открывают перед человечеством новые горизонты 

знаний, возможности и предлагают совершенно новые методы и 

технологии, поэтому, эти научные направления на сегодняшний 

день являются очень актуальными и перспективными. 

Курс дает углубление фундаментальных знаний в области 

современных методов картирования генома, проведении 

протеомного анализа организмов и области применения  геномики и 

протеомики. 

знать:  

 теоретические основы  генной  инженерии и методы; 

 принципы получения рекомбинантных ДНК и введения их в 
клетки-реципиенты, основные векторы и микроорганизмы, 
использующиеся в генетической инженерии; 

 основные положения организации генома человека, 

современные методы определения родства, этногеномику; 

 современные методы и проблемы белковой инженерии; 

 роль биоинформатики в современной молекулярной генетике 

и биотехнологии, базы данных молекулярной биологии и генетики, 

методы информационного анализа нуклеиновых кислот и  белков. 

уметь: 

- использовать при выполнении своих научных работ, в 

педагогической работе, медицине, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности. 

владеть: 

- проведенния анализов различных биологических материалов: 

микроорганизмов, растений и животных, освоить современные методы 

исследования.  

OF4511   Основы фармакогенетики   

2 кредит /3 ECTS 

Пререквизит: Биохимия, Генетика, 

Молекулярная биология,Общии 

молекулярная генетика. 

 (1+0+1) 

Курс рассматривает раздел медицинской генетики и фармакологии, 

изучающий зависимость реакций организма на лекарственные 

средства от наследственных факторов.  Целью данного курса 

является изучение  природы ряда заболеваний и лекарственных 

эффектов, а также  зависимости  реакций организма на 

лекарственные средства от наследственных факторов. 

 

- знания  фармакодинамических и фармакокинетических механизмов 

чувствительности  индивидуального организма к лекарственным 

средствам и методам выявления повышенного генетического риска 

развития мультифакториальных заболеваний; 

- умение подбора  препаратов для типирования, с использованием 

которого индивидуума можно было бы отнести к тому или иному 

фенотипу метаболизма. 

  ИОТ 5 "Микробиология и вирусология"  

FRM3513 Функциональное разнообразие 

микроорганизмов 

3  кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

(2+0+1) 

Курс «Геномика и протеомика» являются ветвями молекулярной 

генетики, новыми бурно развивающимися науками в области 

биологии и открывают перед человечеством новые горизонты 

знаний, возможности и предлагают совершенно новые методы и 

технологии, поэтому, эти научные направления на сегодняшний 

день являются очень актуальными и перспективными. 

знать:  

 теоретические основы  генной  инженерии и методы; 

 принципы получения рекомбинантных ДНК и введения их в 
клетки-реципиенты, основные векторы и микроорганизмы, 
использующиеся в генетической инженерии; 

 основные положения организации генома человека, 



Курс дает углубление фундаментальных знаний в области 

современных методов картирования генома, проведении 

протеомного анализа организмов и области применения  геномики и 

протеомики.  

 

современные методы определения родства, этногеномику; 

 современные методы и проблемы белковой инженерии; 

 роль биоинформатики в современной молекулярной генетике 

и биотехнологии, базы данных молекулярной биологии и генетики, 

методы информационного анализа нуклеиновых кислот и  белков. 

уметь: 

- использовать при выполнении своих научных работ, в 

педагогической работе, медицине, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности. 

владеть: 

- проведенния анализов различных биологических материалов: 

микроорганизмов, растений и животных, освоить современные методы 

исследования.  

PVM3514   Питание и выделение 

микроорганизмов  

3  кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: нет 

 (2+0+1) 

Дать представление о многообразии способов добывания энергии и 

потребностях микроорганизмов в питательных компонентах для 

построения клеточного вещества. 

 

 

 

- знание многообразия способов существования и типов жизни в мире 

микроорганизмов; особенностей метаболизма различных 

физиологических групп микроорганизмов,  

- умение с научных позиций подходить к вопросам питания 

микроорганизмов, грамотно оценивать метаболическую активность 

изучаемых объектов при планировании и решении фундаментальных и 

прикладных задач биологии. 

- владеть навыками практической работы с микробными культурами, 

осуществляющими разные типы метаболизма 

BPM3515 Биология патогенных 

микроорганизмов 

3  кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Микробиология, 

биохимия 

 (2+0+1) 

В модуле изучаются: особенности биологии патогенных 

микроорганизмов, факторы патогенности. Рассматриваются также 

механизмы развития инфекционного процесса. Методы 

лабораторной диагностики патогенов. 

Знать: возбудителей инфекционных заболеваний; факторы 

патогенности; механизмы инфекционного процесса. 

Уметь: выделять и диагносцировать патогены. 

Владеть: методами лабораторной диагностики патогенов.  

 

 

 

OSM3516 Основы санитарной 

микробиологии 

3  кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Микробиология, 

биохимия 

 (2+0+1) 

Курс дает представление об основных принципах и методах 

санитарно-микробиологического исследования объектов 

окружающей среды. 

 

 

Знать: принципы санитарно-микробиологического исследования и 

характеристику санитарно-показательных микроорганизмов.  

Уметь: определять титр и индекс санитарно-показательных 

микроорганизмов в воде, почве, воздухе, продуктах питания. 

Владеть: навыками проведения санитарно-микробиологического 

исследования. 

 

BPM3517 Биология промышленных 

микроорганизмов 

3  кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Микробиология, 

биохимия 

  (2+0+1) 

Дать представление об особенностях биотехнологических 

процессов с участием микроорганизмов 

-  знать основы использования биологических систем и процессов в 

промышленном производстве; 

- уметь планировать испытания новых штаммов микроорганизмов, 

перспективных для внедрения в производство; 

- знать структуру и систему биотехнологического производства 

 

NIM3518   Наследственность и изменчивость 

микроорганизмов 

 3  кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: Микробиология, 

биохимия 

 (2+0+1) 

В курсе изучаются особенности строения и способы реорганизации 

генома прокариот и вирусов.  

 

Знать: особенности организации,  функционирования генома 

микроорганизмов и их формы изменчивости. 

Уметь: получать мутанты и рекомбинаты. 

Владеть: методами мутагенеза и рекомбинации.   



SMIM4519   Спецпрактикум «Методы 

микроскопического изучения 

микроорганизмов» 

3  кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: Микробиология, 

биохимия 

 (0+0+3) 

Дать понимание важнейших свойств микроорганизмов, их  

морфологии, цитологии и  систематики. 

 

 

 

 

 

 

- знать основные свойства микроорганизмов, принципы их 

классификации; структурной организации прокариотной клетки; 

особенности роста и размножения,  

- уметь использовать микроорганизмы в качестве объектов для научных 

исследований и биотехнологических целей, 

- владеть навыками работы с микробными культурами, приготовления 

микроскопических препаратов, с методами выделения 

микроорганизмов. 

OV4520   Основы вирусологии  

3  кредит/5 ECTS  

Пререквизиты: нет 

 (2+0+1) 

Дать понимание особенностей структуры, состава и репродукции 

вирусов. Ознакомить с основами молекулярной биологии, биохимии 

и эпидемиологии вирусов. 

- знать принципы классификации вирусов, общие закономерности 

строения, жизнедеятельности и распространения вирусов в природе; 

роль и место вирусов в природе и жизнедеятельности человека. 

- уметь применять полученные знания для решения научных, 

производственных и практических задач; 

- владеть знаниями особенностей структуры, состава и репродукции 

вирусов, основами молекулярной биологии, биохимии и 

эпидемиологии вирусов. 

MOS4521 Микроорганизмы и окружающая 

среда 

 3  кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: Микробиология, 

биохимия 

(2+0+1) 

Цель - изучения дисциплины дать студентам знания научных и 

практических основ использования микроорганизмов в 

экологической биотехнологии для развития защиты окружающей 

среды. 

Задачи - Ознакомить студентов с биологией различных 

физиологических групп микроорганизмов, эпидемической 

безопасности окружающей среды, а также с методами 

микробиологического анализа, биоремедиации и биотестирования 

объектов окружающей среды.   

 

Краткое содержание курса- 

Изучение курса «Микроорганизмы и окружающая среда» позволяет 

по новому подойти к вопросам об  охране и сохранению 

окружающей среды с точки зрения использования  

микроорганизмов при совместном использовании достижений 

микробиологии, биохимии, генетической инженерии и химических 

технологий. Круг проблем, рассматриваемых данным курсом, 

чрезвычайно широк – от разработки и совершенствования 

методологии комплексного биологического исследования экосистем 

вблизи источников техногенных воздействий до разработки 

технологий и рекомендаций по биологической очистке воды и 

биосинтезу препаратов, компенсирующих вредное влияние 

изменения окружающей среды на людей и животных. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны знать: 

научные основы предмета «Микроорганизмы и окружающая среда»; 

основные группы микроорганизмов, их морфологию и физиологию; 

важнейшие экологические процессы как биоремедиация, биоиндикация 

и биотестирование; распространение микроорганизмов в природе и их 

роль в сохранении окружающей среды.  

уметь: работать с микроскопом, приготовлять препараты для 

микроскопических исследований, отбирать пробы и осуществлять 

микробиологический контроль окружающей среды. 

 Владеть: современными методами микробиологического контроля и 

оценки объектов окружающей среды, загрязненных различными 

токсикантами, а также методами биоремедиации данных объектов. 

OB4522 Основы биотехнологии   

2  кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: Микробиология, 

биохимия 

 (1+0+1) 

Курс дает возможность овладеть новыми профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность разрабатывать 

подходы к решению профессиональных задач и преодолению 

проблем в области биотехнологии 

 

 

-знать современные требования, предъявляемые к биотехнологической 

продукции; 

- уметь анализировать и обобщать информацию о новых достижениях 

биотехнологии;  

-владеть стандартными биотехнологическими методами; 

-владеть основными физиолого-биохимическими и 

биотехнологическими методами исследования  биологических 

объектов. 

 



  ИОТ6 "Физиология человека и животных"  

EF3513 Экспериментальная физиология  

3 кредита/5 ECTS    

Пререквизиты: физиология 

человека и животных, гистология, 

анатомия человека 

(1+0+2 )     

 

В курсе рассматриваются основные физиологические методы, 

изучающие механизмы функционирования органов,  

физиологических систем и организма в его взаимосвязи с 

окружающей средой. Рассматриваются методы наблюдения, 

эксперимента, методы физиологического тестирования, 

биохимические методы в физиологии и др. 

Цель: Рассмотреть основные методы исследования 

закономерностей функционирования и регуляции физиологических 

систем разного уровня организации, об их единстве и взаимосвязи 

целостного организма с окружающей средой.  

Задачи: 

 обеспечить понимание общих закономерностей и 

специфических особенностей различных  систем организма и их 

отдельных  структурных элементов; 

 ознакомить с новыми достижениями физиологической науки и 

перспективами ее развития; 

 дать студентам фундаментальные знания по методам 

исследования физиологических функций организма, а также 

формировать у них физиологическое  мышление, что позволит 

использовать ее достижения в разработке новых эффективных  

приемов управления  функциями организма; 

 овладеть некоторыми методами оценки функционального 

состояния организма.  

-  

Студент должен: владеть современной аппаратурой для 

физиологических исследовании. 

Уметь рассматривать получаемые экспериментальные данные как 

информацию для того чтобы оценить состояние исследуемого 

организма, как сложной многокомпонентной системы с учетом 

функционирования различных систем органов в разнообразии уровней 

от молекулярного до организменного. 

 

EF3514 Эндокринология  

3 кредита/5 ECTS   

Пререквизиты: физиология 

человека и животных, гистология, 

биохимия 

(1+0+2) 

 

В курсе рассматриваются вопросы общих принципов гормональной 

регуляции функций организма, строение и функции желез 

внутренней секреции (эндокринных желез), вырабатываемых ими 

продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на 

организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных 

нарушением функции этих желез или действия этих гормонов 

Цель: рассмотреть основные представления о железах внутренней 

секреции, показать наличие в организме нейро-иммуно-

эндокринной системы, которая выполняет функцию по координации 

деятельности всех органов и систем как единого целого. Дать 

представления о железах внутренней секреции, химическую 

структуру гормонов, их биосинтез, секрецию, транспорт, 

метаболизм, механизмы действия на клетки.  

 Задачи: изложить принципы гормональной регуляции основных 

процессов жизнедеятельности организма человека и животных; 

ознакомить с достижениями в области экспериментальной и 

клинической эндокринологии; подчеркнуть научно-практическое 

значение эндокринологии для медицины и народного хозяйства. 

 

Студент должен владеть: современными методами  исследования и 

анализа функционального состояния эндокринных систем  и организма 

в целом, использование учебно-лабораторного оборудования и средств 

новых информационных технологий; 

знать современные достижения в области эндокринологии; знать 

регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем; иметь 

представление о принципах регуляции обмена веществ, сравнительно-

физиологических аспектах становления функций, о принципах 

восприятия, передачи и переработки информации в организме; 

 

KF3515 Физиология кровообрашения  

3 кредита /5 ECTS 

Пререквезиты:  физиология 

человека и животных, гистология 

Курс «Физиология кровообращения» является одним из основных в 

базовой подготовке биологов. Изучение физиологических 

механизмов системы кровообращения и закономерностей 

гемодинамики, взаимодействия регуляторных систем даёт 

При освоении курса «Физиология кровообращения»  необходимо 

знать: 

 теоретические и методологические основы физиологии 

сердечно-сосудистой системы; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


(1+0+2) 

 

возможность студентам понять механизмы поддержания 

постоянства внутренней среды организма и организации 

адекватного ответа в условиях изменяющейся среды обитания и 

функциональной активности.  

Цель курса – дать представление о современном уровне знаний по 

физиологии кровообращения, изучающей общие и частные 

механизмыфункционирования здорового организма и его 

структурных элементов (орга- 

нов, тканей, клеток) в различных условиях жизнедеятельности. 

Задача курса – на основе системного научного подхода 

сформировать у студентов основные знания о гомеостазисе 

организма, роли системы кровообращения в процессах регуляции 

его функций, связанных с деятельностью в разнообразных условиях 

существования. 

 

 механизмы и закономерности гемодинамики и роли ее в 

деятельности вегетативных функций организма; 

 механизмы, обеспечивающие взаимодействие отдельных 

частей организма и организма как целого с внешней средой; 

 достижения, перспективы развития физиологии 

кровообращения и ее практическое применение. 

Должны уметь: 

 извлекать и анализировать информацию из литературных, 

базово-информационных, электронных источников, владеть навыками 

проведения физиологических исследований, оценки состояния 

регуляторных и функциональных систем организма; 

 применять полученные теоретические знания и  навыки в 

практической и научно-исследовательской деятельности. 

Должны овладеть некоторыми методами оценки функционального 

состояния системы кровообращения организма и его резервных 

возможностей. 

ZhSF3517 Функциональная и адаптационная 

физиология  

3 кредита /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

(1+2+0) 

 

В настоящем курсе рассматриваются теоретические представления о 

различных уровнях функциональной системы адаптации, общие 

закономерности адаптационного процессе, психологические 

механизмы его динамики, системы внутренних и внешних 

факторов, определяющих эффективность адаптации, а также 

практические рекомендации по профилактике состояний 

дезадаптации и оптимизации процесса адаптации.  

Цель – формирование у студентов системы знаний и представлений 

о внутренних и внешних факторах, определяющих эффективность 

адаптации функциональных систем организма, представления об 

эволюционно выработанных адаптациях 

Задачи:  

- дать студентам современные представления о механизмах и 

закономерностях адаптивных процессов организма как целого; 

- дать студентам теоретические представления о различных уровнях 

функциональной системы адаптации; 

- дать общие закономерности адаптационного процесса, 

психофизиологические механизмы его динамики; 

- приобретение необходимых базовых знаний для оценки резервных 

и адаптационных возможностей организма.  

 

Студент должен необходимо знать:- общие закономерности работы 

функциональных систем; 

- особенности формирования адаптаций в различных условиях среды 

обитания; 

- достижения, перспективы развития физиологии и ее практическое 

применение. 

Должны уметь:- извлекать и анализировать информацию из 

литературных, базово-информационных, электронных источников, 

владеть навыками проведения физиологических исследований, оценки 

состояния регуляторных и функциональных систем организма; 

- применять полученные теоретические знания и  навыки в 

практической и научно-исследовательской деятельности. 

Должны овладеть некоторыми методами оценки функционального 

состояния организма и его резервных возможностей. 

 

ZhSF3517 Возрастная физиология  

3 кредита/5 ECTS     

Пререквизиты: физиология 

человека и животных, гистология 

(1+2+0)     

 «Возрастная физиология» знакомит студентов с общими  

закономерностями роста и развития, критериями оценки здоровья 

детей и подростков, особенностями становления и развития всех 

систем организма,  а также дает теоретическую базу для 

организации научно-обоснованного учебно-воспитательного про-

цесса, адекватного физиологическим возмож-ностям организма в 

разные возрастные периоды.  

Цель -  формирование у студентов системы знаний и представлений 

о возрастных особенностях роста и развития детей и подростков. 

Задачи: - обеспечить понимание общих закономерностей и 

специфических         особенностей различных  систем организма и 

их отдельных  структурных элементов в процессе индивидуального 

Студент должен знать: 

- теоретические и методологические основы физиологии   

развивающегося организма; 

- психофизиологические аспекты поведения ребенка; 

- механизмы становления и развития висцеральных систем организма;  

- особенности развития сенсорных систем  организма в онтогенезе; 

- иметь базовую подготовку для ведения педагогической деятельности в 

общеобразовательной школе по анатомии и физиологии  человека. 

- Должен овладеть некоторыми методами оценки функционального 

состояния детей на разных возрастных этапах и критериями 

определения уровня функционального развития и готовности ребенка к 

обучению в школе. 



развития; 

- ознакомить с новыми достижениями возрастной физиологии  и 

перспективами ее развития;  

- помочь овладеть некоторыми методами оценки функционального 

состояния организма с учетом возрастных и половых особенностей; 

- приобрести умения и навыки по предупреждению 

распространенных заболеваний, вредных привычек, закаливанию, 

рациональному питанию, сохранению психического, соматического 

и репродуктивного здоровья. 

EF3518 Экологическая физиология  

3 кредита/5 ECTS   

Пререквизиты: ботаника, зоология, 

цитология, гистология, генетика, 

молекулярная биология, 

эндокринология, иммунология, 

физика, химия,педагогика. 

(1+2+0) 

 

В курсе излагаются основные принципы реагирования отдельных 

систем организма на различные экологические факторы, а также 

особенности взаимодействия основных систем организма в процессе 

адаптации к различным условиям среды, что отражает системный 

подход в понимании механизмов формирования адаптационных 

процессов в организме человека.  

Цель: Основной целью освоения дисциплины является 

формирование системных представлений о функционировании 

организма при различных воздействиях окружающей среды, 

освоение знаний о комплексном воздействии естественных и 

искусственных факторов внешней и внутренней среды на организм, 

а также о путях и механизмах адаптации к этим факторам и 

способах защиты от повреждаюшего влияния некоторых из них. 

Задачи: -Обеспечить понимание общих закономерностей и 

специфических особенностей различных систем организма и их 

отдельных структурных элементов; - Освоить материал о 

специфических реакциях организма на острое и длительное 

воздействие фактров среды.-Дать знания о механизмах, лежащих в 

основе адаптации организма к факторам внешней и внутренней 

среды.-Дать знания о механизмах негативных и повреждающих 

воздействий различных факторов среды. 

Студент должен владеть навыками эколого-физиологических 

исследований и наблюдений; 

- приобретать необходимые базовые знания для оценки резервных и 

адаптационных возможностей организма в процессе обучения; 

Уметь: способность воспринимать и оценивать функции организма в 

системе, умение пользоваться системным подходом в изучении и 

анализе многообразных внутри- и межсистемных взаимосвязей 

организма; 

 

 

Nei4519 Нейрофизиология 

3 кредита/5 ECTS      

Пререквизиты: физиология 

человека и животных, гистология 

(1+2+0)    

Знакомит студентов с закономерностями функционирования 

центральной нервной системы и высшей нервной деятельности 

зрелого и развивающегося организма, центральными механизмами 

целенаправленного поведения. Особое внимание уделяется 

изучению нарушений коммуникативного поведения детей и 

подростков, психофизиологии алкоголизма и наркомании, что будет 

способствовать формированию здорового образа жизни. 

Цель  – формирование у студентов представлений об общих 

закономерностях функционирования центральной нервной системы 

и высшей нервной деятельности зрелого и развивающегося 

организма, центральных механизмах целенаправленного поведения. 

 Задачи:-обеспечить понимание общих закономерностей 

функционирования центральной нервной системы и высшей 

нервной деятельности, функциональной системы как 

физиологической основы поведения;  

- ознакомить с новыми достижениями  физиологии центральной 

нервной системы   и перспективами ее развития;  

- овладеть некоторыми методами оценки функционального 

состояния центральной нервной системы и  высших психических 

Студенты должны  знать: 

- теоретические и методологические основы физиологии центральной 

нервной системы и высшей нервной деятельности зрелого и 

развивающегося организма; 

- механизмы памяти и научения, внимания, осознаваемой и 

подсознательной деятельности мозга; 

- формирование сознания в процессе онтогенеза и значение сенсорной 

информации для психической деятельности. 

Должны владеть навыками проведения физиологических исследований 

оценки состояния центральной нервной системы и  высших 

психических функций. 

 

 

 



функций. 

Imm4520 Иммунофизиология 

3 кредита  

Пререквизиты: Физиология 

человека и животных, Биохимия, 

Анатомия человека, Биология 

клетки, Гистология, 

Микробиология и вирусология 

(1+0+2)      

Показать все виды иммунитета, эволюцию  и онтогенез иммунной 

системы. Показать формирование реакций гиперчувствительности, 

иммунодефицитных состояний. Особо обратить внимание студентов 

на клетки, иммуноглобулины, нейроиммуномедиаторы, цитокины, 

вызывающие иммунные реакции в организме.  

Цель - раскрыть роль Т- и В- систем иммунной системы в 

противораковом, трансплантационном, антибактериальном, 

противовирусном, антипаразитарном иммунитетах.  

Задачи курса – Показать механизмы иммунных реакций в норме и 

патологии, дать студентам основные иммунологические знания на 

основании которых они могли бы решить теоретические и 

практические задачи  

 

 

Студент должен знать строение и функции иммунной системы, 

механизм ответных иммунных реакций организма, пути 

взаимодействия и развития основных иммунных реакций в норме и 

патологии, трансплантационный иммунитет, противоопухолевый и 

противовирусный иммунитет. 

 уметь применить полученные теоретические знания на практике в 

области биологии и медицины. 

 

Hro4521  Хронофизиология.  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: физиология 

человека и животных. 

(1+2+0)  

 

 «Хронофизиология» предполагает обеспечить понимание 

студентами фундаментальных закономерностей и прикладных 

исследований,  проводимых в различных областях биологии, а 

также дает знания  о важнейших достижениях хронобиологии и о 

перспективах ее развития, что позволяет  сформировать у студентов 

основы теоретико-прикладного мышления, позволяющего  

использовать достижения биоритмологии в биологии. 

Цель: дать студентам глубокие и широкие знания о временной 

организации физиологических систем.  

Задачи: Освоить основные понятия биологического времени. 

Студент должен знать: 

- основные характеристики и свойства биоритмов, природу генеза 

осцилляций разного спектра частот биологических ритмов, основные 

хронотипы;. 

Должен уметь: пониманием хронобиологических фундаментальных 

закономерностей и прикладных исследований,  проводимых в любых 

областях физиологии, а также знаниями  о важнейших достижениях 

хронофизиологии и о перспективах ее развития, что позволяет  

сформировать у студентов основы теоретико-прикладного мышления, 

позволяющего  использовать достижения хронофизиологии. 

RF4522 Регуляторная физиология 

2 кредита /3 ECTS        

Пререквизиты: 

физиология человека и животных. 

(1+1+0) 

Краткое описание курса: Рассматриваются основные принципы 

организации и управления функциональных систем (ФС) как 

единицы интегративной деятельности организма, место гомеостаза в 

совокупности системных концепций, особенности управления 

медико-биологических ФС, принципы доминанты в управлении ФС. 

Анализируются механизмы взаимодействия регуляторных систем, 

развития компенсаторной реакции в норме, а также на грани нормы 

и патологии с позиций системного анализа и системной 

компенсации нарушенных функций. 

Цель - Изучение взаимодействия регуляторных систем и 

использование системного подхода в анализе многообразных 

внутри- и межсистемных взаимосвязей организма в условиях 

изменяющейся среды обитания и функциональной активности. 

Задачи:  

- дать студентам современные представления о механизмах 

регуляции и      закономерностях  формирования функциональных 

систем гомеостатического, поведенческого и психического уровней 

организации; 

- приобретение необходимых базовых знаний для системной 

диагностики функционального состояния и здоровья, 

программирования поведения. 

 

При освоении курса «Регуляторная физиология» студенты должны  

знать: 

- механизмы регуляции и саморегуляции функций организма, элементы   

системного анализа; 

- принципы  интеграции функций организма;  

- формирование систем и процессов, участвующих  в поддержании  

постоянства внутренней среды организма. 

Должны уметь: использовать полученные знания и методические 

подходы при планировании и  решении фундаментальных и 

прикладных задач регуляторной физиологии. 

Должны владеть некоторыми методами оценки  состояния 

регуляторных и функциональных систем организма в норме и при 

различных функциональных состояниях организма. 



ИОТ 7 Почвенные технологии 

TM3513   Мелиорация почв  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: Химия, Физика, 

Ботаника, Экология, Биохимия, 

Почвоведение. 

(1+0+2) 

 

В модуле студентов знакомят с принципами и способами 

мелиорации почв по зонам  Казахстана. Ими изучаются основные 

свойства и режимы почв и защиты их  от деградационных 

процессов. Курс содержит сведения по технологиям освоения 

засоленных, солонцовых и деградированных земель, а также 

почвенные технологии возделывания сельскохозяйственных  

культур в условиях орошения; современные водосберегающие 

технологии орошения и лесомелиоративные мероприятия. 

- знание основных почвенно-мелиоративных показателей осваиваемых 

земель, методы 

и приемы, используемые при мелиорации почв в зависимости от их 

свойств и режимов; 

- умение выполнять полевые и лабораторные мелиоративные 

исследования; 

- уметь анализировать ход почвенных процессов по резуль-татам 

химических анализов и разрабатывать проекты мелиоративных 

мероприятий. 

TZHFA3514 Методы  физических и химических 

исследований почв  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: Химия, Физика, 

Ботаника, Экология, Биохимия, 

Почвоведение. 

(1+0+2) 

Цель курса – освоение методов физических и химических 

исследований почв. Студенты изучают современные приборы и 

оборудование, которые предназначены для определения физических 

параметров и химического состава следующими методами: фото-

калориметрическим, спектрометричес-ким, атомно-адсорбционным, 

ионометричес-ким, газо-жидкостной хромографии и др. 

- Знать принципы методов физических и химических 

исследований почв; 

Уметь выполнять определения физических параметров и хими-ческого 

состава на современных приборах и оборудовании, приобрести навыки 

практической работы на них. 

TEBTKTP3515 Почвозащитные технологии и  

экологический мониторинг почв 

  3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

(2+0+1) 

Цель курса: изучить элементы почвозащитных технологий по 

региона страны и выполнение экологического почвенного 

мониторинга по типам почв. 

Курс содержит основные положения почвенного мониторинга и 

разработку почвозащитных технологий в зависимости от состояния 

почв. 

Рассматриваются вопросы защиты почвенных ресурсов от 

природных и антропогенных факторов, технологии возделывания 

культур, севообороты и агротехнические приемы, обепечивающие 

воспроизводство почвенного плодородия. 

При освоении курса необходимо -знать сущность, специфику и 

свойства экологического почвенного мониторинга  и необходимые 

технологии защиты почв  от эрозии, деградации, загрязнения, 

опустынивания. 

-уметь  определять степень антропогенного воздействия на почвенный 

покров и разрабаты-вать технологии их эащиты. 

- должен овладеть навыками постановки и решения конкретных задач 

по использо-ванию всех видов мониторинга почв и решением 

практических задач по защите почв. 

ETVPP3516 Энергосберегающие технологии 

воспроизводства  плодородия  почв  

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

 

(1+0+2) 

Цель курса – дать студентам знания об основных закономерностях 

формирования почвенного плодородия и путей его воспроизводства 

в биогеоценозах и агроценозах. Рассматриваются физические, 

химические и биологические показатели плодородия и методы их 

определения, приводятся современные энергосберегающие  

технологии возделывания продовольствен-ных и кормовых культур, 

обеспечивающих воспроизводство плодородия почв. 

- Знание физических, химических и биологических параметров 

плодородия и современных энергосберегающих технологий их 

воспроизводства. 

-уметь выполнять теоретические расчеты круговорота веществ и 

энергии в биогеоценозах и агроценозах для составления проектов 

энергосберегающих технологий. 

TKGK3517  География и картография 

почвенного покрова  

3 кредит /5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

(2+0+1) 

 

Цель курса – изучение закономерностей географического 

распространения почвенного покрова и почвенно-географического 

районирования территории.Студенты преобретают знания по 

географии, картографии и классификации почв. Изучаются 

современные классификации почв, определение их по 

диагностическим признакам, использование различных методов 

картографирования почв (натурные съемки, аэрофотосъемки, 

космические снимки и др.) 

 

- Знать почвы горизонталь-ной и вертикальной зональности и 

их диагностические признаки; 

-уметь выполнять полевые и камеральные работы по состав-лению 

почвенных карт различ-ного масштаба с использованием различных 

методов и современных ГИС-технологий; 

- приобрести практические навыки диагностики и 

картографирования почв. 

TPMM3518 Матеметическое моделирование 

почвенных процессов 

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Цель курса – ознакомить студентов с математическими методами 

изучения почвенных процессов. В ее задачи входит: прогноз 

эффективности использования почвенных ресурсов, разработка 

адаптивных почвосберегающих агротехнологий и биотехнологий, 

-знать современные методы математического моделирования, уметь 

применять математические методы анализа  для изучения основных 

закономерностей формирования почвенных процессов; 

приобретение навыков владения современными методами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботаника, Экология, Почвоведение 

 (2+1+0) 

 

оптимизация применения средств химизации земледелия, 

агроэкологическая экспертиза и оценка воздействия на почву. 

Математические модели этих процессов дают возможность 

прогнозировать их последствия. 

моделирования почвенных процессов для экологически 

сбалансированного использова-ния почвенных ресурсов. 

TBZHEB45119 Бонитировка почв и экономическая 

оценка земель  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: Математика, 

Почвоведение. 

(2+1+0) 

Цель курса - Изучение методов составления бонитировочных шкал, 

обоснование системы рационального землепользования, 

составление земельного кадастра. расчет баллов бонитета по 

почвенным показателям и по средней тмноголетней урожайности. 

Комплексная оценка воздействия экономики на состояние 

почвенного покрова, продуктивность агроэкосистем и эффектиность 

агротехнологий, анализ и расчет возникающих экологических 

рисков. Оценка эффективности применяемых технологических 

процессов. 

-знать  основные методы бонитировки почв, агропроизводственного 

районирования и экономической оценки земель. 

-уметь рассчитывать баллы бонитета почв по их физическим и 

химическим свойствам, по средней многолетней урожай-ности 

основной культуры. 

-приобрести навыки управления современными знаниями в области 

экономомической оценки земельных ресурсов. 

OMKTTO4520 Почвенные технологии 

оптимизации минерального 

питания растений  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: Химия, Физика, 

Ботаника, Экология, Биохимия, 

Почвоведение. 

 (1+1+1) 

Цель курса – изучить пищевой режим растений и технологии его 

оптимизации. В курсе рассмативаются содержание в почве макро- и 

микроэлементов питания растений по основным типам почв, расчет 

потребности в  них возделываемых культур, расчет норм и сроков 

внесения минеральных и органических удобрений. На основе этих 

расчетов составляются технологии оптимизации питания растений. 

-знать оптимальное содержание в почве макро- и микроэлементов 

питания растений по основным типам почв; 

-уметь производить расчеты в потребности возделываемых культур в 

элементах питания и норм внесения органических и минеральных 

удобрений. 

-приобрести навыки постановки задач по оптимизации питания 

растений. 

ZhKZhPKH4521  Правовые основы 

землепользования  и земельный 

кодекс  

3 кредит/5 ECTS 

Пререквизиты: Экология, 

Почвоведение.  

(2+1+0) 

 

 

Цель курса – ознакомить студентов с основными положениями 

законодательства по землеустройству и землепользованию, 

принципами земельного законодательства. 

В курсе рассматриваются новые нормативные акты, право 

собственности, право землепользования и иные вещные права на 

землю, категории земель, охрана земель, государственный контроль, 

землеустройство, мониторинг и земельный кадастр. 

-знать  законы Республики Казахстан о Земле, о Недрах, Земельный 

Кодекс, Лесной Кодекс, Водный кодекс и др. 

-уметь оформлять официальные документы государственного контроля 

за использованием и охраной земель; 

- приобрести навыки управления современными процессами 

реформирования и оптимизации землепользования. 

TB4522 Биология почв  

2 кредит/3 ECTS 

Пререквизиты: Ботаника, 

Экология, Микробиология, 

Почвоведение.  

(1+1+0) 

 

 

Цель данного курса – изучение  животного мира обитающего в 

почвенной среде и рассмотрение почвенного покрова как единой 

планетарной оболочки. Модуль изучает основных представителей 

почвенной биоты. 

Задачами и содержанием модуля является изучение экологических 

функций почвенной биоты, участвующей в процессах превращения 

веществ в природе и биологических методов повышения 

плодородия.. 

- Знание экологических и биологических процессов, связанных 

с жизнедеятельностью основных представителей почвенной биоты. 

-освоить микробиологические методы исследований и выделение 

чистых культур микрофауны и микроорганизмов; 

- приобрести навыки  использования теоретических знаний для 

составления проектов воспроизводства плодородия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  5B070100–БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Код дисциплины Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, 

распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса) Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

IK1101 История Казахстанa 

3 кредита/ 5ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель дисциплины - дать объективные исторические знания об 

основных этапах истории Республики Казахстан.  История 

Казахстана рассматривается с объективных позиций с учетом 

важнейших методологических принципов (историзм, актуализм, 

конкретность), с привлечением общенаучных средств познания 

(статистика, систематизация, познавательные методики), а также 

специфических исторических методов (сравнительно-

исторический, хронологический, проблемный и т.д.). 

– знание особенностей исторического процесса; 

– владение информацией о важнейших событиях и личностях в истории 

Республики Казахстан; 

– способность воспроизводить концептуально организованное знание; 

 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-

ориентированный 

казахский (русский) язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Модуль рассматривает актуальные проблемы, особенности и 

тенденции развития казахского и русского языков. Целью данного 

курса является изучение официально-делового казахского 

(русского) языка. Программа курса также предлагает шаблоны 

документов на деловом казахском (русском) языке. 

- знание особенностей официально-делового казахского (русского) 

языка; 

- умение составлять официально-деловую документацию и говорить на 

казахском (русском) языке в деловой сфере. 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель курса: Научить студентов использовать иностранный язык 

как средство расширения и углубления системного знания по 

специальности и средство самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации. 

- знание основных грамматических правил; 

- умение пользоваться профессиональной терминологией по 

специальности. 

Уровни: (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate). 

FNP2104 Философия научного 

познания 

2 кредита/ 3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель дисциплины – формирование у студентов методологии 

научного познания, способности проводить научно-

исследовательскую работу на высоком уровне, анализировать и 

использовать различные источники информации для принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

– быть способным к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

– уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология 

межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Межличностное взаимодействие – реально функционирующая 

связь субъектов, обладающих сознанием и целенаправленной 

активностью, которая характеризуется их взаимной зависимостью. 

Задача курса – познакомить студентов с рядом понятий, 

объединенных в понятие «межличностное взаимодействие», таких 

как «взаимопонимание», «взаимопомощь», «взаимное 

содействие», «сопереживание», «взаимное влияние». 

– знать основные модели межличностного взаимодействия; 

– уметь разрешать конфликтные ситуации; 

– знать психологические механизмы манипулятивного взаимодействия 



TPP 2202 Теоретическая и 

прикладная политология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Студенты получат представление об этой главной сфере 

жизнедеятельности общества, связанной с властными 

отношениями, с государственно-политическими организациями 

общества, политическими институтами, нормами, принципами, 

которые призывают обеспечение функционирования общества, 

взаимоотношения между различными людьми, государством и 

обществом. 

- способность к применению в профессиональной деятельности 

законодательных и нормативных правовых актов; 

- способность воспроизводить концептуально организованное знание; 

- способность соотносить процессы развития музея с социально-

экономической, культурно-исторической, политической ситуацией в 

Казахстане,  мире. 

ELSU 2203 Этика личного и 

социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного, системного 

представления о профессиональном этикете руководителя с 

позиций ценностно-этических оснований деятельности. 

– знать этические основы, используемые специалистами социальной 

работы; 

– владеть особенностями этического регулирования деятельности 

руководителя, этического кодекса руководителя; 

– уметь анализировать и обосновывать профессионально-этические 

требования к профессиограмме руководителя учреждения социальной 

сферы, содействие формированию профессионально-значимых черт его 

личности. 

KR 2204 Культура и религия 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель  дисциплины состоит в ознакомлении студентов с 

основными категориями, проблемами и теоретико-

методологическими подходами современного религиоведения и 

культурологии, на широком религиоведческом, историческом и 

культурологическом материале и с учетом новейших научных 

открытий дать студентам общие представления о развитии 

мировой религиозной культуры и искусства с древнейших времен 

до наших дней. 

– знать основы этики монотеистических религий (иудаизма, 

христианства и ислама), а также их особенности в подходах к вопросу о 

смысле и целях жизни; 

– уметь ориентироваться в многообразии духовных и религиозных 

учений; 

– уметь активно использовать полученные знания на практике, 

самостоятельно работать с текстами и пользоваться учебной и научной 

литературой. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

студентам знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки выделяя ее специфику. 

Помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлении, школ и концепций.  Студенты 

получат общее представление о методах, технике и процедуре  

социологических исследований. 

- умение эффективно работать в команде, убеждать, аргументировать, 

делать выводы; 

- быть психологически и методологически готовым к изменению вида и 

характера профессиональной деятельности; готовность к 

самостоятельной креативной деятельности, связанной с общением с 

людьми в официальной и неофициальной обстановке. 

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Модуль имеет целью обучить студентов основам грамотного 

поведения при чрезвычайных ситуациях и правилам оказания 

первой медицинской помощи. 

- знание последствия воздействия на человека опасных, вредных, 

поражающих, травмирующих факторов техногенного и природного 

характера; 

- умение выявлять опасные и вредные факторы и разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности. 

EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Модуль имеет целью сформировать у студентов целостное 

представление об основных закономерностях устойчивого 

развития природы и общества. 

- умение выявлять опасные и вредные факторы и разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

- знание основных принципов охраны природы и рационального 

природопользования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества 



KP 2208 Казахстанское право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

В ходе изучения модуля студенты получат представление о 

вопросах теории государства и права, ознакомятся с важнейшими 

проблемами    конституционного права - понятием и сущностью 

Конституции, определением структуры правового статуса 

личности, разъяснением конституционных прав, свобод и 

обязанностей граждан  Республики Казахстан. 

- способность соотносить процессы развития музея с социально-

экономической, культурно-исторической, политической ситуацией в 

Казахстане,  мире; 

- способность понимать концептуально организованное знание 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Студенты должны усвоить и ознакомиться с категориями 

экономической науки; выявить взаимосвязь между 

экономическими школами. Они получат представление о  

фундаментальных понятиях экономической науки; о значении 

экономического развития. Студенты узнают о методах 

экономического исследования; о значении и задачах экономики в 

жизни общества; об основных этапах развития экономического 

учения. 

- способность понимать концептуально организованное знание; 

- умение критически переосмысливать опыт, в том числе свой 

собственный, и вносить коррективы в работу на этой основе знание и 

понимание гражданских основ будущей профессиональной 

деятельности 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITB 2301 Информационные 

технологии в 

биотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mat 1301 

2+0+1 

 

Изучение особенностей структуры PC устройства. 

Информационная технология хранения данных, представленных в 

компьютере. Файлы и справочники. 

Файловая система. Разработка программного обеспечения, ее 

структура. 

Операционные системы, технологические работы и функции. 

Алгоритмы и блок-схемы. 

Интерфейс User. Технологические решения проблемного PC. MS 

Word редактора текста. Технология создания и редактирования 

документов. Excel MS Редактор таблиц. 

Основная технология создания, редактирования  рабочих столов. 

-знание в области устройств , вычислений на ПК и технологий для их 

работы, знание алгоритмов, - умение разработывать программное 

обеспечение  и отдельные программы; 

- практическое знание 

операционных систем, различных утилит, 

- владеть достаточным уровнем 

обработки текста 

и крупноформатных таблиц  и 

приложений 

BFiz 3302 Биофизика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Fiz 1303 

2+0+1 

 

Цель преподавания курса  - дать студентам глубокие и широкие 

знания об объектах и особенностях биофизических процессов, 

основах биофизического подхода к биологическим процессам и 

явлениям; ознакомить с  основными законами и принципами 

биофизики. 

 

-Знать основные положения биофизики клетки и целостных 

организмов; основные физические  законы, лежащие в основе 

биологических законов и явлений; первое и второе начала 

термодинамики; закон Гесса, принципы Пригожина и Э.Бауэра; 

механизмы биоэлектрических и фотобиологических процессов; основы 

радиобиологии и механизмы лучевого поражения; механизмы 

генерации биологических ритмов; принципы электропроводности 

биосистем; основные биофизические методы исследования. 

-Уметь  применять полученные теоретические знания и практические 

навыки в практике собственных исследований. 



Fiz 1303 Физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

 

Модуль раскрывает такие разделы  современной физики как 

механика, молекулярная физика и термодинамика, электростатика, 

электромагнетизм, оптика, атомная и ядерная физика для решения 

профессиональных задач на основе знания физики. В модуле 

рассматриваются  теоретические и практические аспекты физики. 

знать:метрические системы и правила их применения; основные 

законы кинематики; физические основы механики; физические законы 

сохранения; ускоренные системы и природу инерционных сил; понятия 

и законы физики вращающегося твердого тела; базовые элементы 

теории поля на примере гравитационного и электростатического полей; 

колебательные  процессы, их природу и методы описания; волновые 

процессы и их свойства; начала гидродинамики; основные понятия и 

законы термодинамики и молекулярно-кинетической теории; основы 

физики  твердого тела; основы электростатики и электродинамики; 

законы постоянного тока и основы классической электронной теории; 

основы физики электромагнитных явлений, протекающих в веществе; 

природу дифракции и интерференция света; строение и природу 

спектров атомов; базовые представления квантовой механики; состав, 

строение и превращение атомных ядер; основы природы 

радиоактивности. 

уметь:производить перевод физических единиц из одной метрической 

системы другую; находить и осваивать необходимую в работе с 

биологическими объектами физическую литературу; решать 

простейшие физические задачи; самостоятельно по инструкциям 

осваивать работу физической аппаратуры; правильно выбрать 

специализацию нужного для научной или технологической задачи 

консультанта физика и правильно формулировать возникающие, в ходе 

своей профессиональной деятельности вопросы и задачи. 

Mat 1301 Математика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Изучение элементов линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Введение в матанализ. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. Исследование функции с помощью 

одной производной. Понятия о комплексных числах. 

Неопределенный, определенный, несобственный интегралы. 

Функции нескольких переменных 

-знание дифференциального и интегрального исчисления; 

- умение применять дифисчисления в математических задачах 

биотехнологии при построении математических моделей 

-умение на основе проведенного матанализа вырабатывать 

практические рекомендации; 

Владеть навыками построения математических моделей; 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. Общая химия и биохимия 

NCh 1201 Неорганическая химия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Изучение основ современной химической науки: квантово-

механических представлений о строении атомов, молекул и 

химической связи; строении вещества и зависимости между 

строением и химическими свойствами вещества;  основных 

закономерностей протекания химических реакций, природных 

органических соединений, обладающих биологической 

активностью; методов исследования структуры, свойств и 

функций органических соединений и применение их в 

исследовательских и производственных процессах. 

 

- знать основные закономерности превращения веществ и протекания 

химических реакций; классификацию и номенклатуру органических 

соединений; методы качественного и количественного анализа; 

- уметь прогнозировать свойства и взаимодействие химических 

элементов и их соединений и решать соответствующие этим 

превращениям количественные задачи; идентифицировать неизвестное 

вещество, осуществлять синтез, выделение целевого вещества из 

реакционной среды. 

иметь: навыки применения химических и физико-химических методов 

для определения качественных и количественных характеристик 

веществ; приготовления растворов определенной концентрации; 

Ach 1202 Аналитическая химия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Изучение  основных закономерностей протекания химических 

реакций, природных органических соединений, обладающих 

биологической активностью; методов исследования структуры, 

свойств и функций органических соединений и применение их в 

исследовательских и производственных процессах. 

- знать методы очистки и идентификации неизвестных  веществ, 

взаимосвязь строения и биологической активности 

- уметь идентифицировать неизвестное вещество, осуществлять синтез, 

выделение целевого вещества из реакционной среды. 

- иметь навыки применения химических и физико-химических методов 



 для определения качественных и количественных характеристик 

веществ; предсказывать химические свойства любого  вещества на 

основе пространственного и электронного строения молекул. 

NBМ 1307 Низкомолекулярные 

биологические молекулы 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

В модуле рассматриваются низкомолекулярные природные 

соединения, которые образуются в организме в  метаболических 

процессах (алифатические, алициклические, ароматические и 

гетероциклические соединения) Знания, полученные студентами 

в данном курсе, необходимы для понимания  механизмов 

биохимических процессов, лежащих в основе функционирования 

живых систем, и являются  теоретической основой при 

разработки биотехнологических методов получения ценных для 

медицины и сельского хозяйства новых биологически активных 

соединений. 

-  знание о структуре, свойствах и функциях низкомолекулярных 

природных  биологических соединений, которые функционируют в 

живых организмах; 

- владение навыками  исследования низкомолекулярных биологических 

соединений 

- уметь использовать методы исследования  низкомолекулярных 

биологических соединений, методы их определения в биологических 

объектах и анализа полученных результатов. 

 

 

Bio 2308 Биохимия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: NBМ 1307 

2+0+1 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны 

получить: знания по основным классам биологических веществ 

(их строению, свойствам и механизмам их функционирования), 

знания об основных метаболических путях в организме, о 

взаимосвязи биологической функции и молекулярной структуры, 

представление о связи молекул живой природы с 

биотехнологическим производством. 

 

Студент должен знать взаимосвязь биологической функции и 

молекулярной структуры; химические основы жизнедеятельности; 

иметь знания об основных метаболических путях в организме; иметь 

представление о связи молекул живой природы с биотехнологическим 

производством. 

Студент должен уметь: систематизировать и обобщать 

полученные знания, свободно, грамотно излагать теоретический 

материал по основным вопросам настоящего курса, проводить 

дискуссии; 

Использовать полученные знания для постановки, проведения и 

интерпретации результатов экспериментальной работы. 

Модуль 2.  Биоразнообразие растений,  животных и микроорганизмов 

BR 1304 Биоразнообразие растений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Студенты получат представление об особенностях структуры 

растительной клетки, ткани и органов; знание основных понятий о 

морфо-анатомическом строении растений, биологической сути 

размножения и сезонных изменений растений. Курс дает 

представление о развитии флоры, о взаимосвязи с другими 

живыми организмами биогеоценоза. Студенты получат 

представление о паритете понятий: систематизация, развитие, 

филогенез, таксономические категории и таксоны 

-знание причин разнообразия флоры и основных законов ее 

формирования, место и роль растений в экологических системах. 

-уметь применять полученные знания в лабораторных и полевых 

исследованиях; 

BZh 1305 Биоразнообразие животных 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

 

Клеточный уровень организации животных; Особенности 

развития позвоночных и беспозвоночных животных; Нервная 

система и органы восприятия; Происхождение, систематизация и 

классификация позвоночных и беспозвоночных животных. 

- знание о базовых уровнях организации животных, иметь 

представление о важности всех стадий развития беспозвоночных и 

позвоночных животных, причин разнообразия фауны и основных 

законов ее формирования.  Место и роль животных в экологических 

системах. 

-Использование полученного знания в профессиональной работе. 

Умение выполнять исследовательские работы при широком 

использовании новых методов. 

-уметь применять полученные знания в лабораторных и полевых 

исследованиях; 

MV 1306 Микробиология и 

вирусология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

Курс знакомит с представителями третьего царства живой 

природы – прокариотами, их свойствами, ролью в природе и 

жизни человека,  принципами классификации;  их разнообразием,  

ультраструктурной организации прокариотной клетки, с  

-знать о мире микробов, их роли в природе и жизни человека; об 

основных свойствах микроорганизмов и вирусов, структурной 

организации прокариотной клетки;  о  принципах их классификации. 

- уметь  использовать микроорганизмы в качестве объектов для 



2+0+1 особенностями их роста и размножения в  зависимости от 

физических и химических факторов, основными свойствами 

вирусов,  методами их выделения,   принципами классификации и 

репродукции  вирусов. 

 

научных исследований и практических целей;  работать с микробными 

культурами,   выделять их из объектов окружающей среды; 

использовать микроскопические методы при изучении 

микроорганизмов. 

- владеть основными методическими приемами изучения 

микроорганизмов разных  групп;  методами выделения и 

культивирования  микроорганизмов. 

 

Модуль 3. Клеточная биология и основы физиологии 

BKT 1309 Биология клеток и тканей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Цель курса - дать полное представление об основных методах 

изучения микроскопического и ультрамикроскопического 

строения клеток и тканей; теоретических основах современных 

гистохимических методов, научить студентов основным 

методикам приготовления гистологических препаратов, с 

последующим их изучением и описанием. 

-знать технику изготовления микроскопических препаратов; 

правильного взятия материала, его фиксации, промывания, 

обезвоживания и заливки гистологического материала; 

-уметь работать на микротомах; владеть основными методами 

гистологической окраски препаратов; 

-владеть навыками «чтения» гистологических препаратов и 

электронограмм. 

OFZM 2311 Основы физиологии 

микроорганизмов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MV 1306 

2+0+1 

Курс «Основы физиологии микроорганизмов» знакомит студентов 

с научными основами культивирования микроорганизмов и 

биохимическими основами процессов их метаболизма для 

получения целевых метаболитов. 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать: пути 

поступления питательных веществ в клетку, типы питания 

микроорганизмов; способы культивирования микроорганизмов; 

- уметь использовать знания о потребности микроорганизмов в 

веществах, закономерностях роста и развития при различных способах 

культивирования. 

- владеть навыками работы с чистыми культурами микроорганизмов, 

используемых в биотехнологии. 

OFZh 2312 Основы физиологии  

животных 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  BZh 1305 

2+0+1 

Дисциплина дает представление о процессах жизнедеятельности 

животного организма  и составляющих его частей в их единстве и 

взаимосвязи с окружающей средой. 

 

знать: теоретические и методологические основы физиологии 

животных; механизмы,  обеспечивающие  взаимодействие отдельных 

частей организма  и организма как  целого с  внешней  средой; о 

достижениях, перспективах развития физиологии и ее практическом 

применении. 

уметь: применять полученные знания и навыки  для разработки новых 

биотехнологических методов и приемов управления функциями 

организма. 

- владеть методами оценки функционального состояния организма 

животных. 

OFR 2313 Основы физиологии  

растений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: BR 1304 

2+0+1 

Курс основы физиологии включает следующие разделы:  строение 

и функции органоидов клеток эукариот и прокариот, пути 

окисления дыхательных субстратов, фотосинтетическое и 

окислительное фосфорилирование, физиологическую роль 

метаболитов, закономерности роста и развития живых организмов. 

 

знать: теоретические и методологические основы физиологии растений; 

механизмы,  обеспечивающие  взаимодействие отдельных частей 

организма  и организма как  целого с  внешней  средой; о достижениях, 

перспективах развития физиологии и ее практическом применении. 

уметь: применять полученные знания и навыки  для разработки новых 

биотехнологических методов и приемов управления функциями 

организма. 

- владеть методами оценки функционального состояния растений 

Модуль 4. Общая генетика и биостатистика 

OMG 2310 Общая и молекулярная 

генетика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

В курсе рассматриваются основные закономерности генетики на 

разном организменном уровне (Drosophila melanogaster–плодовая 

мушка, горох и пшеница). Студенты осваивают генетический 

анализ при взаимодействии аллельных и не аллельных генов, 

Должны знать: основные закономерности классической генетики 

и молекулярные механизмы наследования признаков, самостоятельно 

планировать генетический эксперимент и решать генетические задачи. 

Уметь планировать и ставить эксперименты с мушкой 



2+0+1 генетику пола и сцепленное с полом наследования, сцепление 

генов и кроссинговер, генетические и цитологические механизм 

кроссинговера, мутационную изменчивость, генетику человека и 

генетические процессы в популяции. Молекулярные механизмы 

наследования признаков изучаются на уровне анализа тонкой 

структуры генов, в частности определения аллелизма и критерия 

аллелизма, молекулярные механизмы мутации и рекомбинации 

генов, генетического кода, функции гена и молекулярной основы 

взаимодействия генов. 

дрозофилой; анализировать полученные результаты исследования и 

делать основные генетические выводы. 

 

 

BS 2318 Биостатистика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mat 1301 

1+1+1 

Данный курс рассматривает способы использования 

математических методов в биологических исследованиях. При 

этом необходимо показать необходимость статистического 

подхода к анализу биологических явлений, развить статистическое  

мышление. Научить  планировать  эксперимент и подбирать 

адекватные методы математической обработки результатов. Курс 

помогает планировать проведение научного эксперимента и 

освоить статистические методы анализа результатов наблюдений. 

Изложение материала сопровождается примерами из различных 

областей биологии, медицины и сельского хозяйства. Основной 

целью данного курса является освоение различных методов 

статистического анализа, которые позволяют определить 

достоверность полученных результатов исследования. 

-знать и владеть методами статистического анализа, самостоятельно 

определить факторы влияния на результативные признаки. 

Должны знать: методы статистического анализа, самостоятельно 

определять факторы влияния на результативные признаки. 

Должны уметь: анализировать условия задачи, решать проблемы, 

поставленные в условиях задачи и делать соответствующие выводы. 

Модуль 5. Основы биотехнологии 

OBM 2314 Основы биотехнологии  

микроорганизмов 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  MV 1306 

1+0+1 

Курс знакомит с основами технологического оформления 

микробиологических производств, начиная с получения и 

подготовки сырья, получения посевной культуры, 

культивирования объектов до выделения, очистки и стабилизации 

целевых продуктов. 

 

- знать  способы культивирования микроорганизмов и сохранения 

чистых культур; свойства сырья и питательных веществ, содержащихся 

в них и обеспечивающих рост промышленных штаммов 

микроорганизмов;  о влиянии факторов, влияющих на рост продуцентов 

и биосинтез метаболитов; 

основные способы и приемы выделения и очистки целевых продуктов 

микробиологических производств. 

- должны уметь использовать микроорганизмы в качестве объектов для  

биотехнологических исследований; выделять микроорганизмы из 

объектов окружающей среды, выращивать их с целью получения  

продуктов и биомассы. 

- владеть основными  методами  изучения микроорганизмов как 

объектов биотехнологии ;   способами и приемами  получения 

конкретного целевого продукта. 

OBR  2315 Основы биотехнологии   

растений 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

OFR 2313 

1+0+1 

В модуле изучаются технологии и методы, применяемые в 

биотехнологии растений. Рассматриваются способы 

культивирования растительных клеток in vitro. Изучаются 

основные технологии производства  экономически ценных 

продуктов, имеющих применение в технической, пищевой 

промышленности, в сельском хозяйстве и медицине. 

- - знать технологии производства экономически ценных продуктов; 

- -владеть методами культивирования растительных клеток и тканей; 

- - уметь использовать полученные теоретические знания и практические 

навыки  в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и 

медицины. 

OBZh  2316 Основы биотехнологии 

животных 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: OFZh 2312 

1+0+1 

Цель преподавания дисциплины: изучение объектов исследования 

и истории развития биотехнологии, а также получение общего 

представления о биотехнологии животных и применении ее 

методов в животноводстве. Задачи: изучение биотехнологического 

резерва животных; знание общих методов применения 

При освоении курса студентам необходимо знать: общебиологические 

основы биотехнологического резерва животных, и экспериментальные 

методы биотехнологии животных. 

-уметь использовать теоретические знания для внедрения в науку и 

практику животноводства 



биотехнологии животных; применения полученных знаний для 

создания резистентно стойких и высокопродуктивных животных. 

 

-владеть практическими навыками обращения с лабораторными 

животными с микроскопической техникой; лабораторным 

оборудованием а также хирургическими инструментами. 

Модуль 6.  Молекулярная биология и генетическая инженерия 

MB 2317 Молекулярная биология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OMG 2310 

2+0+1 

Курс изучает основные молекулярно-генетические процессы 

клетки. Рассматриваются физико-химические основы и 

структурная организация генетического материала про- и 

эукариот. Особое внимание уделено  современным 

представлениям и методам исследования молекулярных 

механизмов реализации и регуляции репликации, экспрессии 

генов, рекомбинации, репарации ДНК. 

 

-знать физико-химические свойства и разные уровни организации 

генетического материала про- и эукариот; основные подходы 

молекулярно-биологических исследований; 

-уметь пользоваться всеми приборами и материалами, необходимыми 

для проведения лабораторных исследований, объяснять с молекулярной 

точки зрения различные подходы и методы изучения молекулярно-

генетических процессов. 

-иметь навыки работы с лабораторным оборудованием, оформления 

отчетов лабораторных испытаний. 

GI 3315 Генетическая инженерия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OMG 2310 

2+1+0 

 

Курс предусматривает преподавание студентам углубленных 

знаний о разнообразных подходах, методах и приемах получения 

и клонирования рекомбинантных ДНК, об основных генетических 

векторах и методах генетической трансформации про- и 

эукариотических клеток, об in vitro-мутагенезе и способах 

селекции искомых клонов, об особенностях структуры 

генетического материала и его экспрессии у про- и эукариот, а 

также о прикладных возможностях генетической инженерии в 

медицине, селекции растений, биотехнологии. 

-знать механизмы регуляции экспрессии генов,  разнообразные  методы 

и подходы получения и клонирования рекомбинантных ДНК, in vitro-

мутагенез,  избирательное подавление экспрессии генов при помощи 

антисмысловой РНК,  РНК - интерференция (RNA interference ). 

-уметь пользоваться всеми приборами и материалами, необходимыми 

для проведения лабораторных исследований. 

-иметь навыки работы с лабораторным оборудованием, оформления 

отчетов лабораторных испытаний. 

Модуль 7.  Промышленная и пищевая биотехнология 

OBP 3316 Основы 

биотехнологических 

производств 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

В рамках модуля студентов знакомят с технологическими 

схемами микробиологических производств,  методами контроля 

качества готовой продукции, подбором штаммов 

микроорганизмов с повышенной синтетической способностью, 

отвечающих требованиям производства. Обсуждается технология 

ряда производств, основанных на использовании 

микроорганизмов для получения  пищевой и кормовой 

продукции; новые направления в промышленной микробиологии 

с использованием новых видов сырья, иммобилизованных клеток, 

получением высокоактивных штаммов микроорганизмов 

методами генной инженерии. 

- знать основы использования биологических систем и процессов в 

промышленном производстве; 

- знать структуру и систему биотехнологического производства; 

PВ 3317 Промышленная 

биотехнология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

1+0+1 

В рамках модуля студентов знакомят с технологическими схемами 

микробиологических производств,  методами контроля качества 

готовой продукции, подбором штаммов микроорганизмов с 

повышенной синтетической способностью, отвечающих 

требованиям производства. Обсуждается технология ряда 

производств, основанных на использовании микроорганизмов для 

получения  пищевой и кормовой продукции; новые направления в 

промышленной микробиологии с использованием новых видов 

сырья, иммобилизованных клеток, получением высокоактивных 

штаммов микроорганизмов методами генной инженерии. 

- знать основы использования биологических систем и процессов в 

промышленном производстве; 

- знать структуру и систему биотехнологического производства; 



PB 3320 Пищевая биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Цель дисциплины: формирование знаний об использовании 

биотехнологических процессов при переработке сырья 

растительного и животного происхождения; промышленном 

использовании ферментных препаратов, пищевых добавок и 

биологически активных веществ в пищевых производствах;  

технологиях получения продуктов специального назначения; о 

основах качества и безопасности пищевых продуктов; значении 

микроорганизмов в порче пищевых продуктов и требованиях 

санитарии и гигиены  на предприятиях пищевой 

промышленности; формирование практических навыков в 

организации пищевых  производств с применением 

биотехнологии. 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать:   о 

микрофлоре  пищевого сырья и продуктах, а также пороках пищевых 

продуктов, имеющих микробиологическую природу;  о роли 

микроорганизмов в переработке пищевого сырья при производстве 

пищевых продуктов;    о технологиях получения продуктов 

специального назначения. 

-уметь применять теоретические и практические навыки по 

использованию  биотехнологические  способы  и методы  в 

производстве пищевых продуктов; проводить  контроль пищевых 

производств и продуктов; 

- владеть методами микробиологического исследования сырья и 

пищевых  продуктов;  методическими основами применения различных 

биотехнологических методов в пищевой промышленности. 

Модуль 8. Методология и биотехнология животных и растений 

MBZh 3318 Методология 

биотехнологии животных 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты:  OBZh 2314 

1+0+1 

В настоящем курсе подробно представлены общебиологические 

основы размножения  животных, а также методы,  используемые в 

биотехнологии животных: искусственное оплодотворение, 

трансплантация эмбрионов,  генетическая трансформация 

зародышевых и соматических клеток, получение аллофенных 

животных (генетических химер), генетическое клонирование и 

получение  трансгенных животных. Цель курса – знакомство с 

новейшими достижениями биотехнологии животных, изучение 

современных подходов и методов биотехнологии животных, 

применяемых для изучения теоретических проблем биологии и 

ускорения научно-технического прогресса в агропромышленном 

производстве и здравоохранении.       Задачи:  формирование 

представлений об общетеоретическом фундаменте биотехнологии 

животных; получение знаний об экспериментальных подходах 

биотехнологии животных: клеточная и эмбриологическая 

инженерия, клонирование,  генетическая трансформация 

соматических и половых клеток; получение представлений о 

применении биотехнологических методов в науке и практике 

животноводства и медицины. 

-знать общебиологические основы биотехнологии животных, 

экспериментальные подходы к клеточной и эмбриологической 

инженерии, принципы клонирования и генетической трансформации 

соматических и половых клеток животных. 

- уметь использовать теоретические знания для внедрения в науку и 

практику, грамотно планировать эксперименты по биотехнологии 

животных. 

-иметь практические навыки обращения с основными животными 

объектами (дрозофила, мышь, кролик, овца); с микроскопической 

техникой; лабораторным оборудованием а также хирургическими 

инструментами 

 

 

 

ВNVR 3319 Биотехнология  низших и  

высших  растений 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: OBR 2314 

1+0+1 

Целью преподавания биотехнологии растений является освещение 

современного состояния знаний о биологии культивируемых 

растительных клеток как объекта биотехнологии  и всех основных 

направлениях биотехнологии.  Студенты должны получить знания 

о методах культивирования клеток, тканей и органов растений in 

vitro, о процессах де- и дифференциации, о теоретических и 

методических принципах использования культивируемых клеток в 

биотехнологии: для получения важных метаболитов, для 

клонального микроразмножения и оздоровления растений, для 

преодоления несовместимости при отдаленной гибридизации, для 

получения гаплоидов, селекции на уровне клеток, для клеточной и 

генетической инженерии, для сохранения генофонда. 

- знать основные направления биотехнологии растений; 

- владеть методикой  культивирования растительных клеток и тканей; 

- уметь применять полученные знания для повышения уровня 

теоретической подготовки, а также применять их в практической 

деятельности. 

Модуль 9. Медицинская биотехнология 



MB 3321 Медицинская 

биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OBZh 2314 

2+1+0 

 

Медицинская биотехнология рассматривает создание новых 

лекарственных препаратов, разработку диагностических методов и 

систем, новые приемы для лечения инфекционных болезней, 

методы создания эффективных вакцин для профилактики 

инфекционных болезней. 

- иметь представление о биотехнологических методах создания  вакцин 

и профилактики  болезней человека и животных; знать   основы  

биотехнологического производства лекарственных препаратов для 

животных и человека; 

Модуль 10. Методика преподавания биологии 

MPB 3322 Методика преподавания 

биологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

В курсе  рассматриваются вопросы преподавания биологических 

дисциплин в школе, формы организации учебного процесса, 

методы и методические приемы проведения уроков биологии 

- умение воспроизводить знание как систему логически 

взаимосвязанных научных представлений. 

 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ИОТ 1: "Биотехнология микроорганизмов" 

NN 2301 

 

Scientific writing 

(каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

OLIB 1302 

 

Основы лабораторных 

исследований в 

биотехнологии 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: NHim 1302 

1+0+1 

Целью преподавания дисциплины является приобретение 

студентами знаний об основах проведения научных и  

лабораторных  исследований, изучение и освоение методов 

проведения биотехнологических экспериментов на 

микроорганизмах, методов обработки и анализа полученных 

результатов. 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать: 

основные микробиологические  методы определения и контроля 

параметров биотехнологических процессов; технологию и общие 

принципы осуществления наиболее распространенных  микробиоло-

гических процессов; 

- владеть методами исследований, проектирования и проведения 

экспериментальных работ в области микробной  технологии; 

-уметь осуществлять биотехнологический эксперимент, используя 

лабораторное оборудование (микроскопы, биореактор, термостаты, 

стерилизаторы и прочее); моделировать биотехнологический процесс, 

основываясь на лабораторных исследованиях и знании 

биотехнологического оборудования. 

-владеть методами анализа технологических процессов и их влияния на 

качество получаемых продуктов микробиологического синтеза; 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации. 

EB 3303 Экологическая 

биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OB 2313 

2+0+1 

 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными 

загрязнителями окружающей среды, пути их миграции, 

накопления и трансформации в экосистемах; методами 

обнаружения и количественной оценки загрязнителей 

окружающей среды; со способами и подходами восстановления  

различных экосистем   специфическими биотехнологическими 

методами; с приемами переработки отходов, обезвреживания 

стоков и  выбросов. 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать основные 

биотехнологии   очистки сточных вод, загрязненных почв, воздуха для 

оздоровления окружающей среды; методы и подходы, используемые 

для переработки отходов и обезвреживания стоков. 

-уметь использовать  теоретические знания  и  практические навыки по 

применению различных  биотехнологических методов для очистки  

загрязненных экосистем;  разрабатывать  новые технологии очистки, 

основанные на использовании  микроорганизмов, продуктов 

переработки  отходов  и растений. 

-владеть методами проведения модельных исследований для  оценки  

различных биотехнологии, используемых в  очистки загрязненных 



экосистем. 

PAB 3304 

 

Процессы и аппараты в 

биотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Целью дисциплины  является ознакомление студентов  с 

процессами  и  аппаратами микробного синтеза: Стерилизация 

оборудования и питательных сред, массопередача кислорода, 

перемешивание культуральной жидкости, теплообмен при 

ферментации, очистка технологического воздуха, 

пенообразование и пеногашение, характеристика различных типов 

ректоров. 

 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать о 

теоретических основах биотехнологических процессов и устройство 

основных типов применяемых машин и аппаратов; 

общие принципы расчета и назначения технологических параметров 

биотехнологических процессов и методы подбора машин и аппаратов 

для их реализации. 

-уметь  применять  знания для осознанного и рационального 

использования в будущей профессиональной деятельности различных 

типов аппаратов и машин биотехнологического назначения; выполнять 

расчеты основных размеров биотехнологических машин и аппаратов; 

- владеть  методами  определения оптимальных режимов и процессов 

технологических параметров;   теоретическими знаниями по подбору 

необходимых машин и аппаратов для различных битехнологических 

процессов. 

BPPP 3305 

 

Биотехнология 

противоинфек-ционных 

препаратов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Дисциплина дает представление об основных принципах, 

особенностях, методах биотехнологического производства и 

санитарно-микробиологического контроля противоинфекционных 

препаратов; особенностях микроорганизмов, наиболее значимых 

для медицины, принципов вакцинопрофилактики, химиотерапии и 

лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. 

- знать и владеть методами биотехнологического производства и 

санитарно-микробиологического контроля противоинфекционных 

препаратов 

- знать научные основы культивирования микроорганизмов и 

биохимические основы процессов их метаболизма для получения 

целевых продуктов; 

MKBP 3306 

 

Микробиологический 

контроль биотехноло-

гических производств 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Курс обеспечивает получение знаний о безопасности  

биотехнологических производств продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Приводится характеристика основных 

микроорганизмов-контаминантов биотехнологических 

производств и санитарно-показательных микроорганизмов. 

Показана роль микрофлоры воды, воздуха, почвы в 

распространении инфекционных заболеваний и контаминации 

пищевых продуктов посторонними микроорганизмами.  Дается 

представление о методах консервирования, стерилизации и 

дезинфекции, применяемых в пищевой промышленности. 

Отдельные разделы курса включают в себя способы обеспечения 

стерильности микробиологического производства;  санитарно-

гигиенические требования к промышленному оборудованию и 

производственным процессам; системы анализа рисков (системы 

ХАССП) и их применимость в процессе производства пищевых 

продуктов. 

- знать основы микробиологического контроля биотехнологических 

производств продовольственного сырья и пищевых продуктов 

- владеть методами консервирования, стерилизации и дезинфекции 

пищевых продуктов и оборудования; 

Р 4307 

 

Пробиотики 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Курс дает представление о препаратах пробиотиках, пребиотиках 

и синбиотиках, рассматриваются метаболитные, 

лактулозосодержащие и комбинированные пробиотические 

препараты, механизмы их терапевтического эффекта. 

Обсуждается проблема создания новых бактерийных препаратов, 

создаваемых на основе пробиотических бактерий синтезирующих 

антибиотикоподобные субстанции - микроцины с широким 

спектром бактерицидного действия. В процессе изучения курса 

студенты знакомятся с технологией получения пробиотических 

препаратов. 

-иметь навыки проведения микробиологического контроля сырья и 

готовой продукции, разработки новых видов биологически активных 

веществ, продукции пищевого и  лечебно-профилактического 

назначения; 

 



IKM 4308 Иммобилизованные клетки 

микроорганизмов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Модуль дает представление об основных принципах и теоретических 

положениях инженерной энзимологии; об особенностях 

биотехнологических процессов с участием биологических 

объектов; о принципах иммобилизации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основах, природы различных 

сорбентов и носителей. 

 

-знать физико-химические и биохимические закономерности 

биокатализа;  способы стабилизации и регенерации ферментативных 

систем, применяемых в биотехнологии; примеры использования 

биокатализаторов на основе ферментов и клеток микроорганизмов в 

науке, медицине, технике и промышленности. 

-уметь применять основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния гетерогенных биокатализаторов в биотехнологических 

процессах. 

-владеть основами конструирования и культивирования 

иммобилизованных биологических объектов с последующим 

использованием в биотехнологии. 

BFM 4309 Биотехнология 

фототрофных 

микроорганизмов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Биотехнология  фототрофных микроорганизмов изучает процессы 

воспроизведения целевых продуктов с помощью микроводорослей 

и цианобактерий. 

Курс посвящается изучению разнообразия фототрофных 

микроорганизмов, их роли в природе и жизни человека, 

возможности использования микроводорослей в массовом 

культивировании для получения биологически активных веществ, 

изучению механизмов и продуктивности фотосинтеза различных 

групп фототрофных организмов. 

- знать роль фототрофных микроорганизмов в развитии 

фотобиотехнологии, а именно получение на основе микроводорослей 

БАД медицинского и сельско-хозяйственного назначения. 

-иметь представление  о роли фототрофных микроорганизмов в 

биотехнологическом производстве, о способах выделения 

перспективных штаммов и методах их культивирования. 

-владеть методами выделения различных штаммов микроводорослей и  

цианобактерий 

SVKM 4311 

 

Спецпрактикум 

«Выделение и 

культивирование 

микроорга-низмов» 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

1+0+2 

Дисциплина дает представление  об особенности роста 

микроорганизмов  и метаболизмах микроорганизмов, о 

закономерностях распростронения микроорганизмов в объектах 

окружающей среды и на разных субстратах, методах выделения и 

культивирования культур микроорганизмов; об основных 

достижениях и перспективах биотехнологии микроорганизмов. 

-  владеть необходимыми для работы микробиологическими методами 

и методиками постановки конкретных экспериментов; техникой 

проведения их подготовительных этапов; 

- уметь осуществлять видовую идентификацию штаммов 

микроорганизмов; владеть методами определения их чувствительности 

к антибиотикам; 

ИОТ 2:  Клеточная и молекулярная биотехнология 

NN 2301 

 

Scientific writing 

(каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

OLIB 1302 

 

Основы лабораторных 

исследований в 

биотехнологии 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: NHim 1302 

1+0+1 

В модуле рассматриваются экспериментальные методы 

исследований, применяемые в биотехнологии микроорганизмов, 

растений и животных 

- знать лабораторные методы и способы их применения в 

биотехнологических исследованиях; 

- владеть техникой постановки эксперимента; 

- уметь планировать эксперименты в соответствии с целями и задачами 

исследований 

EB 3303 Экологическая 

биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OB 2313 

2+0+1 

 

 

Цель - ознакомить студентов с основными экологическими 

проблемами окружающей среды, связанными с загрязнениями 

промышленных и бытовых сточных вод; повышенными 

концентрациями тяжелых металлов и радионуклидов в почвах, 

водоемах и воздухе территорий РК, вследствие действия 

техногенных факторов и повышенными концентраций 

органических загрязнителей; загрязнение почв и других 

-иметь представления о  возможностях микроорганизмов и их  

использовании в биотехнологиях для очистки сточных вод, получении 

биогаза и оздоровления окружающей среды; знать новые технологии 

биоочистки, основанные на использовании биокатализаторов нового 

поколения - иммобилизованных ферментов и целых микробных клеток; 

иметь представление о принципах использования биоремедиации для 

очистки почв, загрязненных органическими загрязнителями, тяжелыми 



экосистем, связанное с применением гербицидов, пестицидов, 

инсектицидов и т.д., для решения которых требуется применение 

биотехнологий, т.е. с технологий, основанных на применении 

биообъектов (целых микробных клеток, ферментных комплексов, 

отдельных ферментов в различных технологических формах). 

металлами и радионуклидами, основанных на специфических свойствах 

и взаимоотношениях растений и почвенных микроорганизмов; 

-владеть практическими навыками по использованию различных 

методов для характеристики и проведения мероприятий по очистке 

сточных вод. 

KB 3304 

 

Клеточная биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBR  2315,  

OBZh  2316, OBM 2314 

2+1+0 

 

В модуле изучаются современные клеточные и молекулярные 

методы, используемые в биотехнологии растительных организмов, 

животных и микроорганизмов. Рассматриваются  возможности и 

реальные масштабы применения биотехнологии и биоинженерии в 

растениеводстве и животноводстве, в селекции и  ветеринарии. 

-знать и владеть основными методами исследования, использующимися 

в биотехнологии; иметь навыки использования оборудования, 

применяемого  в биотехнологическом производстве; знать современные 

требования, предъявляемые  к биотехнологической продукции; 

Enz 3305 

 

Энзимология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Bio 2308 

2+1+0 

 

В модуле рассматриваются применение ферментов и 

катализируемых ими процессов в биохимии, бактериологии, 

микробиологии, генетике, ботанике, сельском хозяйстве, 

фармакологии, токсикологии, физиологии, медицинской и 

химической технологии и т.д. 

знать основы стуктурно-функциональной организации различных 

геномов и протеомов, иметь представление о методах анализа 

нуклеиновых кислот и белков; 

 

SMB 3306 

 

Современные методы  

исследований в 

биотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBR  2315 

2+0+1 

Цель преподавания дисциплины «Современные методы в 

биотехнологии» - ознакомить студентов с наиболее часто 

используемыми современными методами биотехнологии и 

показать их применение в различных отраслях биотехнологии. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с физическими, 

биофизическими, биохимическими, молекулярно-генетическими, 

иммунологическими методами и информационными 

технологиями, используемыми в биотехнологии. 

-Должны знать: современные методы в биотехнологии, включая методы, 

используемые тканевом, клеточном и молекулярном уровнях, их  

принципы и  область применения. 

-уметь применять полученные знания для дальнейшего повышения 

уровня теоретической подготовки, а также в практической 

деятельности. 

– иметь навыки планирования и проведения экспериментов в 

различных отраслях биотехнологии. 

TKMOR 4307 

 

Технологии микрокло-

нального размножения и 

оздоровления растений 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBR  2315 

2+0+1 

В курсе изучаются технологии клонирования  оздоровленных и 

безвирусных растений. Рассматриваются основы фитопатологии, 

методы диагностики заболеваний растений и методы 

оздоровления древесных и травянистых растений in vivo и in vitro. 

В курсе рассматриваются методы оздоровления растений. 

Культура апикальных и пазушных местем. Рассматриваются 

заболевания растений бактериальной, грибной, вирусной 

этиологии. Изучаются технологии получения безвирусного 

растительного материала 

- знать основы фитопатологии, причины заболеваний растений 

- уметь использовать биотехнологические методы оздоровления 

растительного материала на практике; 

- владеть методоми диагностирования заболеваний растений и  

методами клонирования оздоровленного растительного материала; 

 

BPB 4308 

 

Биоинформационные 

полимеры в биотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Bio 2308 

2+1+0 

Нуклеиновые кислоты и белки – это природные полимеры, 

осуществляющие реализацию генетической информации. Состав, 

строение, свойства и функции белков и нуклеиновых кислот. 

Аминокислоты. Пространственная конфигурация белков. 

Нуклеотиды. Различные виды РНК, их функции.  Транскрипция 

(переписывание нуклеотидных последовательностей участков 

ДНК в форме м-РНК). Трансляция. Генетический код. Рибосомы, 

сплайсомы. Сплайсинг. Интроны и экзоны. Механизм биосинтеза 

белка. Фолдинг белка. 

- знать строение и свойства  белков и нуклеиновых кислот, механизмы 

регуляции биосинтеза белка; 

- владеть методами биохимического анализа биополимеров; 

- уметь применять полученные знания на практике; 

OB 4309 

 

Основы биоинформатики 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Bio 2308 

2+0+1 

Основу биоинформатики составляют вычислительные технологии 

для изучения и использования биоресурсов, их свойств и функций. 

Биоинформатика - наука о накоплении и переработке информации 

о разнообразии, свойствах, структуре и функции биологических 

систем. Биоинформатика важнейших полимеров живых систем – 

Студенты должны знать и уметь применять современные 

информационные технологии для накопления, хранения, обработки и 

использования биоресурсов и их свойств в различных отраслях 

человеческой деятельности. 

 



нуклеиновых кислот и белков. Достижения биоинформатики в 

биотехнологии, молекулярной генетике, молекулярной медицине, 

молекулярной биологии и биохимии 

OB 4310 

 

Основы бионанотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Bio 2308 

2+1+0 

 

Дисциплина «Бионанотехнология» для бакалавров позволяет 

расширить и углубить знания по различным направлениям 

бионанотехнологии. Современная бионанотехнология - 

междисциплинарная отрасль науки и производства. 

Использование биологических наноструктур в производстве 

способствует раскрытию новых свойств биологических систем. 

Биологические наноструктуры - компоненты сложных 

мультимолекулярных систем обладают практически 

безграничным спектром свойств, которые используются в 

различных областях человеческой деятельности. В процессе 

изучения  дисциплины «Бионанотехнология» студенты должны 

получить знания по основным направлениям 

бионанотехнологии; 

- знать основные направления бионанотехнологии; 

-уметь систематизировать и обобщать знания, полученные на лекциях и 

из учебных, научных источников информации; свободно, грамотно 

излагать теоретический материал по основам настоящего курса, 

проводить дискуссии; 

использовать полученные знания для постановки, проведения и 

интерпретации результатов экспериментальной работы. 

SKMB 4303 Спецпрактикум по 

молекулярной и клеточной 

Биотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBR  2315 

1+0+2 

Изучение биологических объектов на    клеточном и 

молекулярном уровнях,  основанное на знании физико-

химических свойств живых систем. Целью курса является 

изучение современных методов  и подходов в  различных  

направлениях клеточной и молекулярной биотехнологии. 

Студентам необходимо овладеть современными методами 

выделения клеточных структур, получения их в чистом 

состоянии, их идентификации, выделения биомолекул 

(белков, нуклеиновых кислот), их качественного и 

количественного анализа спектрофотометическими методами и с 

помощью электрофореза, методами выделения, очистки 

нуклеиновых кислот, клонирования нуклеиновых кислот на 

основе ПЦР реакции и анализами амплифицированных ДНК 

фрагментов. 

- овладеть современными методами выделения клеточных структур, 

получения их в чистом состоянии, их идентификации, выделения 

биомолекул (белков, нуклеиновых кислот), их качественного и 

количественного анализа спектрофотометическими методами и с 

помощью электрофореза, методами выделения, очистки нуклеиновых 

кислот, клонирования нуклеиновых кислот на основе ПЦР реакции и 

анализами амплифицированных ДНК фрагментов. 

 

ИОТ 3:  Пищевая биотехнология 

NN 2301 

 

Scientific writing 

(каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

OLIB 1302 

 

Основы лабораторных 

исследований в 

биотехнологии 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: NHim 1302 

1+0+1 

В модуле рассматриваются экспериментальные методы 

исследований, применяемые в биотехнологии микроорганизмов, 

растений и животных 

- знать лабораторные методы и способы их применения в 

биотехнологических исследованиях; 

- владеть техникой постановки эксперимента; 

- уметь планировать эксперименты в соответствии с целями и задачами 

исследований 



EB 3303 Экологическая 

биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OB 2313 

2+0+1 

 

 

Цель - ознакомить студентов с основными экологическими 

проблемами окружающей среды, связанными с загрязнениями 

промышленных и бытовых сточных вод; повышенными 

концентрациями тяжелых металлов и радионуклидов в почвах, 

водоемах и воздухе территорий РК, вследствие действия 

техногенных факторов и повышенными концентраций 

органических загрязнителей; загрязнение почв и других 

экосистем, связанное с применением гербицидов, пестицидов, 

инсектицидов и т.д., для решения которых требуется применение 

биотехнологий, т.е. с технологий, основанных на применении 

биообъектов (целых микробных клеток, ферментных комплексов, 

отдельных ферментов в различных технологических формах). 

-иметь представления о  возможностях микроорганизмов и их  

использовании в биотехнологиях для очистки сточных вод, получении 

биогаза и оздоровления окружающей среды; знать новые технологии 

биоочистки, основанные на использовании биокатализаторов нового 

поколения - иммобилизованных ферментов и целых микробных клеток; 

иметь представление о принципах использования биоремедиации для 

очистки почв, загрязненных органическими загрязнителями, тяжелыми 

металлами и радионуклидами, основанных на специфических свойствах 

и взаимоотношениях растений и почвенных микроорганизмов; 

-владеть практическими навыками по использованию различных 

методов для характеристики и проведения мероприятий по очистке 

сточных вод. 

PBAD  3304 

 

Пищевые биологически 

активные добавки 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Bio 2308 

2+0+1 

 

Биотехнологические основы получения биологически активных 

веществ из животного, растительного и микробиологического 

сырья. Характеристика биологически активных веществ 

используемых в производстве продуктов питания. 

 

-иметь навыки проведения микробиологического контроля сырья и 

готовой продукции, по разработке новых видов биологически активных 

веществ, продукции пищевого и  лечебно-профилактического 

назначения. 

- знать технологии получения БАД из животного, растительного и 

микробиологического сырья. 

- владеть методами количественной и качественной оценки пищевых 

БАД 

TPPR 3305 

 

Технологии получения 

продуктов растениеводства 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBR  2315 

2+0+1 

Основные принципы в создании технологий получения продуктов 

из растительного сырья. Оборудование и контроль 

технологических процессов получения продуктов из 

растительного сырья. 

 

-уметь на практике оценивать количественные и качественные 

показатели пищевых продуктов, согласно международным и 

национальным стандартам; 

TB 3306 

 

Техническая биохимия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Bio 2308 

2+0+1 

В  модуле дается углубленное представление о биохимических 

критериях качества растительного сырья, о биохимическом 

значении важнейших потребительских свойств сырья -  

биологической (физиологической), пищевой,  кормовой и 

питательной ценности, технологического достоинства, 

усвояемости и др. Указанные биохимические признаки в 

совокупности определяют качество растительного сырья и 

конечного продукта.  Курс знакомит студента с основными 

принципами обогащения сырья недостающими компонентами и 

способами  достижения сбалансированности ценных 

биохимических свойств сырья в современных пищевых и 

кормовых технологиях. 

- знать  Теоретические основы физиологии и биохимии растений,  в том 

числе физиологию роста и развития, биохимию биологических 

макромолекул – белков (ферментов), углеводов, липидов и др., а также 

биохимию вторичных метаболитов. 

-уметь идентифицировать и анализировать ценные вещества, 

содержащиеся в органах растений. -владеть  методами исследования 

состава и свойств растительного сырья. 

-иметь навыки  применения ценных свойств культурных растений и 

дикой флоры Казахстана в пищевых, кормовых технологиях, а также в 

фармакологии, фитопаталогии и др. 

MBP 4307 

 

Микроорганизмы 

бродильных производств 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Целью модуля является ознакомление студентов с технологией 

бродильных производств, методах и процессах переработки 

различных видов сырья в продукты брожения. 

В модуле даются общие характеристики брожения и его видов, 

основные характеристики производств, основанных на 

применении микроорганизмов, основные закономерности 

размножения и роста дрожжей и других культур 

микроорганизмов: стадии развития и способы культивирования; 

взаимоотношения микроорганизмов; Даны характеристики 

ферментов, применяемых в бродильных производствах, их 

- знать технологии бродильных производств 

- владеть методами  переработки различных видов сырья в продукты 

брожения 



свойства и классификация. Изложены основы спиртового 

брожения: строение, химический состав дрожжевой клетки; 

характеристики и расы дрожжей, применяемых в бродильных 

производствах, а также химические реакции, лежащие в основе 

спиртового брожения. 

PMB 4308 

 

Производство микробного 

белка 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Курс дает представление о перспективах и экономической 

целесообразности применения микроорганизмов в технологии 

производства пищевого и кормового белка. 

Рассматриваются технологии получения белка одноклеточных 

организмов: использование спиртов и водорода для получения 

белка; использование одноклеточных водорослей для получения 

белка. 

Содержание курса включает также разделы по технологии 

утилизации и переработки органических промышленных, 

бытовых и сельскохозяйственных отходов для получения 

микробного белка и производство кормовых добавок для 

птицеводства и животноводства. 

- знать методы приготовления и стерилизации питательных сред, посева 

и культивирования дрожжей; 

- знать степень влияния количества и возраста посевного материала, 

состава питательной среды (с различными источниками углерода и 

азота) на процессы накопления биомассы. 

- владение методами определения количества биомассы: сырой и 

абсолютно сухой; изучение 

BNKP 4309 

 

Биотехнология 

национальных 

кисломолочных продуктов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

 

Изучаются основные источники сырья для получения 

кисломолочных продуктов, характеристика и их особенности. 

Теоретические основы производства кисломолочных продуктов в 

мире. Химические, физико-химические, микробиологические, 

биохимические и коллоидные процессы при производстве 

кисломолочных продуктов. Лечебные и специфические свойства 

различных национальных кисломолочных продуктов. 

- знать технологические основы производства кисломолочных 

продуктов; 

- знать лечебные и специфические свойства национальных 

кисломолочных продуктов; 

- уметь определять физико-химические, микробиологические, 

биохимические параметры национальных кисломолочных продуктов; 

MBSPP 4310 

 

Микробиологическая 

безопасность сырья 

пищевых продуктов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+1+0 

 

Курс дает представление об основных принципах и методах 

санитарно-гигиенической оценки качества пищевых продуктов. В 

нем рассматриваются методы санитарно-микробиологического 

контроля пищевой продукции; охарактеризованы санитарно-

показательные микроорганизмы как индикаторы санитарного 

неблагополучия, знакомит со способами их определения. 

Приводятся сведения о микрофлоре молока и молочных про-

дуктов, мясной и яичной продукции, рыбы и рыбной продукции, 

продукции пчеловодства, растениеводческой продукции и 

консервированных продуктов. 

 

По завершении  изучения курса студенты должны  знать: принципы 

санитарно-микробиологической оценки качества пищевых продуктов; 

характеристику санитарно-показательных микроорганизмов; 

микрофлору молока и молочных продуктов, мясной и яичной 

продукции, рыбы и рыбной продукции, продукции пчеловодства, расте-

ниеводческой продукции и консервированных продуктов. 

Уметь: определять титр и индекс санитарно-показательных 

микроорганизмов в молочных продуктах; 

- определять титр и индекс санитарно-показательных микроорганизмов 

в мясных, колбасных, рыбных продуктах; 

- определять титр и индекс санитарно-показательных микроорганизмов 

в птицепродуктах и яйцах; 

- определять титр и индекс санитарно-показательных микроорганизмов 

в  питьевой воде и безалкогольных напитках. 

Владеть: навыками проведения текущего санитарно-

бактериологического контроля пищевых продуктов; 

- навыками проведения санитарно-бактериологического исследования 

оборудования; 

- методами определения санитарно-показательных микроорганизмов в 

пищевых продуктах. 

SMKPP 4311 

 

Спецпрактикум по 

микробио-логическому         

контролю пищевых 

Практикум предусматривает изучение санитарно-гигиенических 

требований к промышленному оборудованию и 

производственным процессам; принципы: организации 

- знать и владеть методами микробиологического контроля в сфере  

пищевых производств 

- уметь  давать оценку пищевых продуктов по санитарно-



производств 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

1+0+2 

асептического производства; приемов, обеспечивающие 

исключение попадания микроорганизмов в производственных 

процесс и продукты; 

определение санитарно-показательных микроорганизмов в 

пищевых продуктах. 

гигиеническим  параметрам. 

ИОТ 4: Генетические технологии 

NN 2301 

 

Scientific writing 

(каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

OLIB 1302 

 

Основы лабораторных 

исследований в 

биотехнологии 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: NHim 1302 

1+0+1 

В модуле рассматриваются экспериментальные методы 

исследований, применяемые в биотехнологии микроорганизмов, 

растений и животных 

- знать лабораторные методы и способы их применения в 

биотехнологических исследованиях; 

- владеть техникой постановки эксперимента; 

- уметь планировать эксперименты в соответствии с целями и задачами 

исследований 

EB 3303 Экологическая 

биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OB 2313 

2+0+1 

 

 

Цель - ознакомить студентов с основными экологическими 

проблемами окружающей среды, связанными с загрязнениями 

промышленных и бытовых сточных вод; повышенными 

концентрациями тяжелых металлов и радионуклидов в почвах, 

водоемах и воздухе территорий РК, вследствие действия 

техногенных факторов и повышенными концентраций 

органических загрязнителей; загрязнение почв и других 

экосистем, связанное с применением гербицидов, пестицидов, 

инсектицидов и т.д., для решения которых требуется применение 

биотехнологий, т.е. с технологий, основанных на применении 

биообъектов (целых микробных клеток, ферментных комплексов, 

отдельных ферментов в различных технологических формах). 

 

 

 

-иметь представления о  возможностях микроорганизмов и их  

использовании в биотехнологиях для очистки сточных вод, получении 

биогаза и оздоровления окружающей среды; знать новые технологии 

биоочистки, основанные на использовании биокатализаторов нового 

поколения - иммобилизованных ферментов и целых микробных клеток; 

иметь представление о принципах использования биоремедиации для 

очистки почв, загрязненных органическими загрязнителями, тяжелыми 

металлами и радионуклидами, основанных на специфических свойствах 

и взаимоотношениях растений и почвенных микроорганизмов; 

-владеть практическими навыками по использованию различных 

методов для характеристики и проведения мероприятий по очистке 

сточных вод. 

MGOB 3304 

 

Молекулярно-генетические 

основы биотехнологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OMG 2310, 

MB 2317 

2+1+0 

 

Курс изучает современные методы биотехнологии, молекулярные 

и клеточные механизмы генетической и клеточной инженерии. 

Излагаются новые методы картирования генов, диагностики 

заболеваний, возможности коммерческого производства белковых 

продуктов генов человека, генетического тестирования. 

 

-знать: Генетические основы биотехнологии,  принципы и методы  

генетической трансформации соматических и половых клеток 

животных. 

-уметь: применять теоретические и практические знания  для 

планирования экспериментов по ПЦР анализу и амплификации генов. 

-иметь навыки: обращения с приборами амплификации, секвенирования 

ДНК  и  другим лабораторным оборудованием, применяемых в 

биотехнологии. 

RG 3305 

 

Радиационная генетика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OMG 2310 

2+1+0 

 

В курсе радиационной генетики рассматриваются механизмы и 

оценка влияния радиационного облучения на биологические 

объекты, основные законы радиационного мутагенеза, физическая 

природа радиации, влияние ионизирующего излучения на 

наследственный аппарат. При описании мутагенеза 

рассматривается влияние ионизирующего излучения, УФ-лучей, 

-знать влияние радиационных исследований на становление 

современной генетики как науки, мутагенный и канцерогенный 

эффекты радиационного облучения. 

-уметь оценить механизм действия радиации на биологический объект, 

использовать методы радиационной генетики в селекции и 

биотехнологии, в медицине, сельском хозяйстве и биологии. 



основных химических мутагенов на живой организм. Также 

представлены методы изучения мутационных процессов и их 

применение в генетике, селекции и биотехнологии, а также 

применение достижений в  медицине, сельском хозяйстве и 

биологии 

-владеть теорией и прикладными аспектами мутационных и 

радиационных процессов, генетические основы их влияния на 

окружающую среду и применять на практике. 

OGA 3306 

 

Основы генетического 

анализа 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OMG 2310 

2+0+1 

Данный курс рассматривает некоторые генетические аспекты 

индивидуального развития живых организмов на объекте 

генетических исследований плодовой мушки Drosophila 

melanogaster. В ходе курса рассматриваются современные 

представления о молекулярно-генетическом контроле всех фаз 

развития в онтогенезе с момента созревания яйцеклетки и работы 

по изучению совокупности признаков организма. Также, будут 

рассмотрены гены, контролирующие развитие дрозофилы, 

мутации и механизм их действия. 

-знать теоретические основы о молекулярно-генетическом контроле 

всех фаз развития в онтогенезе с момента созревания яйцеклетки и 

работы по изучению совокупности признаков организма. 

- иметь навыки проведения работ с объектом генетических 

исследований с дрозофилой; 

-уметь использовать знания при решении проблем в изучении 

индивидуального развития организмов и исследования основных 

генетических закономерностей. 

CChZh 4307 

 

Цитогенетика человека и  

животных 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OMG 2310 

2+0+1 

В курсе рассматриваются основные принципы цито-генетических 

методов исследования хромосом, современные достижения в 

изучении структурно-функциональной организации метафазных 

хромосом в норме и при патологии. 

 

- знать особенности структурно-функциональной организации 

хромосом, репродукции хромосом и механизмы образования 

хромосомных аберраций и кроссинговера. 

- уметь применять полученные знания в практических исследованиях в 

области медицинской генетики и биотехнологии. 

-иметь навыки анализа Х-хроматина, метафазных клеток и построения 

кариотипа. 

OF 4308 Основы фитопатологии 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBR 2315 

2+1+0 

 

В курсе рассматриваются генетические основы фитопатологии, 

виды болезней, встречающихся у сельскохозяйственных, в первую 

очередь злаковых, культур, причины и источники их 

возникновения, пути и способы их контроля, механизмы 

взаимодействия культурных растений и возбудителей болезней, а 

также влияние генотипа и связь с окружающей средой. А также 

пути выведения устойчивых сортов растений в селекции. 

 

- знать теоретические и практические основы иммунитета и карантина 

растений, о средствах и методах защиты растений, о возбудителях 

болезней, причинах и условиях их возникновения, закономерностях 

развития, распространения, массовых вспышек (эпифитотий), общих 

анатомо-физиологических изменениях в растительных организмах. 

-уметь использовать теоретические знания для внедрения в науку и 

практику, грамотно проводить эксперименты и организовывать 

мероприятия по мониторингу распространения заболеваний, а также 

владеть методами выведения устойчивых сортов растений. 

-иметь навыки организации службы защиты растений от вредителей и 

болезней, подготовки прогнозов появления болезней. 

OFG 4309 

 

Основы 

фармакологической 

генетики и молекулярной 

диагностики 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MB 2317 

2+0+1 

Фармакогенетика  -  раздел медицинской генетики и 
фармакологии, изучающий зависимость реакций организма на 
лекарственные средства от наследственных факторов.  Любые 

фармакогенетические реакции развиваются на основе широкого 
эволюционного генетического полиморфизма в популяциях 

человека, сформировавшегося до появления применяемых в 
настоящее время фармакологических средств. Цель курса: изучить  

природу ряда заболеваний и лекарственных эффектов,  
зависимость  реакций организма на лекарственные средства от 

наследственных факторов и  ознакомить с методами 
молекулярной диагностики. 

- иметь знания о фармакодинамических и фармакокинетических 
механизмах чувствительности  индивидуального организма к 

лекарственным средствам и методам выявления повышенного 
генетического риска развития мультифакториальных заболеваний. 
- иметь навыки по диагностике наиболее распространенных форм 

наследственной патологии. 
 

BSK 4310 

 

Биотехнология стволовых 

клеток 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBZh  2316 

2+1+0 

В настоящем курсе рассматриваются общебиологические основы 

биотехнологии стволовых клеток, классификация,  источники и 

способы их получения, а также область применения и этические 

нормы использования. Изучаются  механизмы дифференциации, 

маркирование стволовых клеток, перспективы применения 

При освоении курса студентам необходимо знать: общебиологические 

основы биотехнологии стволовых клеток, экспериментальные подходы 

к клеточной терапии, принципы клонирования и генетической 

трансформации соматических и половых стволовых клеток человека. 

-уметь использовать теоретические знания для внедрения в науку и 



 клеточных технологий в различных областях медицины, включая 

трансплантацию органов, испытание лекарственных препаратов и 

др. 

Цель преподавания курса – знакомство с технологией стволовых 

клеток,  новейшими достижениями биотехнологии стволовых 

клеток, изучение современных подходов получения стволовых 

клеток, применяемых для изучения теоретических проблем 

биологии и   здравоохранения. Задачи: формирование 

представлений о стволовых клетках человека; получение знаний о 

клеточной терапии; получение представлений о потенциально 

эффективном использовании клеточной биотехнологии для 

научных и практических целей;   получение представлений  о 

создании генетически модифицированных стволовых клеток и их 

использование для изучения механизмов реализации генетической 

информации в ходе процессов морфогенеза и клеточных 

дифференцировок и др. 

практику, грамотно планировать эксперименты по биотехнологии  

стволовых клеток. 

-владеть практическими навыками обращения с клеточными 

препаратами; с микроскопической техникой; лабораторным 

оборудованием, используемым в биотехнологии. 

 

SPMG 43011 

 

Спецпрактикум по молеку-

лярной генетике 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: MB 2317, 

OMG 2310 

1+0+2 

Данный курс знакомит с практическими навыками работы в 

области биохимической генетики, методами генетического 

анализа. Рассматривает современные научные методы в области 

генетических и молекулярно-биологических исследований. 

 

-иметь представление о биохимических и молекулярно-генетических 

методах исследования. Иметь навыки планирования и постановки 

опытов и обработки полученных экспериментальных данных 

-уметь пользоваться всеми приборами и материалами, необходимыми 

для проведения лабораторных исследований. 

-иметь навыки  по определению активности ферментов, выделению 

плазмидных ДНК, проведению реакций ПЦР, рестрикции,  проведению 

электрофореза нуклеиновых кислот и др. 

ИОТ 5: Биотехнология окружающей среды 

NN 2301 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в практической 

деятельности человека, основных понятиях научно-

исследовательской работы; использовании методов научного 

познания; применении логических законов и правил; накоплении 

научной информации; основных понятиях; алгоритмах решения 

изобретательских задач; охранных документах; международной 

сертификации изобретений. 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

OLIB 1302 

 

Основы лабораторных 

исследований в 

биотехнологии 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: NHim 1302 

1+0+1 

В модуле рассматриваются экспериментальные методы 

исследований, применяемые в биотехнологии микроорганизмов, 

растений и животных 

- знать лабораторные методы и способы их применения в 

биотехнологических исследованиях; 

- владеть техникой постановки эксперимента; 

- уметь планировать эксперименты в соответствии с целями и задачами 

исследований 

EB 3303 Экологическая 

биотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OB 2313 

2+0+1 

 

 

Цель - ознакомить студентов с основными экологическими 

проблемами окружающей среды, связанными с загрязнениями 

промышленных и бытовых сточных вод; повышенными 

концентрациями тяжелых металлов и радионуклидов в почвах, 

водоемах и воздухе территорий РК, вследствие действия 

техногенных факторов и повышенными концентраций 

органических загрязнителей ; загрязнение почв и других 

экосистем, связанное с применением гербицидов, пестицидов, 

инсектицидов и т.д., для решения которых требуется применение 

биотехнологий, т.е. с технологий, основанных на применении 

биообъектов (целых микробных клеток, ферментных комплексов, 

-иметь представления о  возможностях микроорганизмов и их  

использовании в биотехнологиях для очистки сточных вод, получении 

биогаза и оздоровления окружающей среды; знать новые технологии 

биоочистки, основанные на использовании биокатализаторов нового 

поколения - иммобилизованных ферментов и целых микробных клеток; 

иметь представление о принципах использования биоремедиации для 

очистки почв, загрязненных органическими загрязнителями, тяжелыми 

металлами и радионуклидами, основанных на специфических свойствах 

и взаимоотношениях растений и почвенных микроорганизмов; 

-владеть практическими навыками по использованию различных 

методов для характеристики и проведения мероприятий по очистке 



отдельных ферментов в различных технологических формах). сточных вод. 

BGT 3304 

 

Биогеотехнология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+1+0 

 

Дисциплина дает представление о биогеохимических процессах в 

различных экосистемах, основах геологической микробиологии и 

применении геохимической деятельности микроорганизмов в 

промышленности. 

 

-знать о биогеохимических процессах в различных экосистемах, 

основах геологической микробиологии и применении геохимической 

деятельности микроорганизмов в промышленности. 

-знать основы культивирования микроорганизмов, используемых в 

биогеотехнологии, технологические процессы получения биомассы для 

выщелачивания металлов, специфику требований, предъявляемых к 

соответствующему технологическому оборудованию, сырью и 

конечному продукту. 

-уметь  применять знания о геохимической деятельности 

микроорганизмов в практике: выщелачивании металлов,  

обессеривании углей, повышении вторичной нефтеотдачи; 

-владеть методами выделения активных культур, использующихся в 

биогеотехнологии из различных экосистем, культивирования и 

хранения тионовых бактерий. 

EG 3305 

 

Экологическая генетика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OMG 2310 

2+1+0 

 

Цель курса: изучение  взаимовлияния генетических процессов и  

экологических отношений.Задачи курса: 

-  раскрыть возможности генетических методов в анализе 

устойчивости организмов к факторам окружающей среды; 

- ознакомить с основами разработки эколого-генетических 

моделей для регулирования экологических отношений; 

- рассмотреть эколого-генетические последствия современной 

биологической инженерии. 

 

-  В результате освоения курса студент должен иметь представление о 

методических и эколого-генетических основах оценки воздействия  на 

окружающую среду; 

- Понимать основные принципы функционирования генетических 

систем,  вертикальной и горизонтальной эволюции биотического 

фактора; 

- Применять методы генетического анализа для оценки качества 

окружающей среды; 

-  Уметь контролировать и анализировать, прогнозировать динамику 

экологических процессов, связанных с мутагенным воздействием 

факторов окружающей среды; 

- Иметь навыки проведения натурных и экспериментальных эколого-

генетических исследований. 

EBFM 3306 

 

Экологическая 

биотехнология фототрофных 

Микроорганизмов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Экологическая биотехнология фототрофных микроорганизмов – 

это новейший подход к охране и сохранению окружающей среды 

основанный на использовании  фототрофных микроорганизмов 

при совместном использовании достижений микробиологии, 

биохимии, генетической инженерии и химических технологий. 

Круг проблем, решаемых экобиотехнологией фототрофных 

микроорганизмов, чрезвычайно широк – от разработки и 

совершенствования методологии комплексного биологического 

исследования экосистем вблизи источников техногенных 

воздействий до разработки технологий и рекомендаций по 

биологической очистке воды и биосинтезу препаратов, 

компенсирующих вредное влияние изменения окружающей среды 

на людей и животных. 

Цель изучения дисциплины дать студентам знания научных и 

практических основ использования фототрофных 

микроорганизмов в экологической биотехнологии для развития 

защиты окружающей среды. 

Иметь представление  о роли фототрофных микроорганизмов в 

экологической биотехнологии, о способах выделения перспективных 

штаммов и методах их культивирования. 

-знать роль фототрофных микроорганизмов в развитии 

фотобиотехнологии, а именно получение на основе микроводорослей 

БАД медицинского и сельско-хозяйстваенного назначения.  О роли 

фототрофных микроорганизмов  в экобиотехнологии. 

-владеть методами выделения различных штаммов микроводорослей и  

цианобактерий 

 

 

PM 4307 

 

Почвенная микробиология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

2+0+1 

Целью данной дисциплины предусматривается изучение  

микробных комплексах почвы; особенности почвы как среды 

обитания микроорганизмов; эколого-географические 

закономерности распространения микроорганизмов в почвах; 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать о 

сообществах микроорганизмов в различных типах почв; роли 

микроорганизмов в превращениях различных соединений и химических 

элементов в почве;  - использование микроорганизмов в различных 



стратегии жизнедеятельности микроорганизмов в почве; 

разнообразие трофических взаимодействий микроорганизмов; 

принципы и концепции, принятые в почвенной микробиологии. 

 

технологических процессах сельского хозяйства. 

-уметь  определять биологическую активность почвы и предлагать 

способы ее регулирования, использовать биоиндикацию, биотесты. 

- владеть  методами определения состава почвенных микроорганизмов; 

микроскопическими методами наблюдения и учета микроорганизмов в 

почве. 

TBDP 4308 

 

Технология восстановления 

деградированных почв 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

 

Цель курса – изучить причины деградации почв и разработку 

технологий их восстановления. 

В курсе рассматриваются почвы подверженные дегумификации, 

водной и ветровой эрозии, опустыниванию и истощению. 

Определяется степень их деградации и рассчитываются 

необходимые мероприятия по их восстановлению. 

-знать процессы деградации почв и причины их порождающие; 

-уметь определять степень деградированности почв и разработать 

технологию по их восстановления и охране; 

-приобрести навыки управления рационального использования 

почвенных ресурсов. 

 

FOS 4309 

 

Фиторемедиация 

окружающей среды 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBR  2315 

2+0+1 

Курс знакомит студентов с современным состоянием знаний о 

технологии фиторемедиации, видах  и принципах 

фиторемедиации.  Задачей данного  курса  является ознакомление  

студентов  с видами фиторемедиации (фитоэкстракции, 

фитостабилизации, фитодеградации и т.д.), методами отбора 

растений для фиторемедиации,   характеристикой растений-

гипераккумуляторов, физиологическими основами 

фиторемедиации. 

 

-знать принципы  фиторемедиации как метода очистки окружающей 

среды от загрязнителей, принципы подбора растений для различных 

видов фиторемедиации, основные  характеристики растений-

гипераккумуляторов, физиологические особенности растений растений-

гипераккумуляторов,  применение методов генетической инженерии 

для фиторемедиации. 

- владеть новейшими знаниями в области современных проблем 

физиологии растений,  современными представлениями о строении и 

функциях растительной клетки, механизмах водного обмена, 

фотосинтеза, дыхания растений,  физиологии роста и развития 

растений,  а также  физиологии стресса. 

- руководствуясь знаниями, полученными  из курса «Биохимия», 

Низкомолекулярные биологические соединения», «Биология клеток и 

тканей»  студенты  должны  быть способны  выполнять  задания по 

данной дисциплине, выявлять взаимосвязь  между фундаментальными 

знаниями и науками прикладного характера,  их функциями и 

перспективами развития. обоснованные выводами. 

EB 4310 Экологическая биохимия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: Bio 2308 

2+1+0 

 

Основной целью освоения дисциплины является изучение 

биохимических механизмов адаптации живых организмов к 

меняющимся условиям внешней среды. Для достижения 

поставленной цели выделяются задачи курса: 

- Изучить механизмы взаимодействия растений, животных, 

микроорганизмов с внешней средой через вторичные метаболиты 

- Изучить основные механизмы адаптации через изменение 

активности ферментов 

- Рассмотреть метаболизм экзогенных и эндогенных соединений 

ферментами 1-й и 2-й фаз метаболизма ксенобиотиков как основу 

адаптации к чужеродным соединениям. 

По окончании изучения указанной дисциплины студент должен: 

- иметь представление о биохимических механизмах адаптации. 

- знать закономерности и регуляцию основных биохимических 

процессов в клетке при меняющихся условиях внешней среды 

(гипоксия, повышение температуры, влияние ксенобиотиков).  

- уметь ориентироваться в проблемах, связанных с биохимической 

адаптацией живых организмов к внешней среде. 

SMPOO 4311 Спецпрактикум по микробио-

логической переработке 

органических отходов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OBM 2314 

1+0+2 

Цель дисциплины: показать значение микроорганизмов в 

сохранении природного равновесия, вследствие их активного 

участия в кругообороте веществ в природе;  дать представления о  

возможностях микроорганизмов для очистки загрязненных 

природных сред; ознакомить с новыми технологиями биоочистки, 

основанными на использовании биокатализаторов нового 

поколения - иммобилизованных ферментов и целых микробных 

клеток; дать представление о принципах использования 

микроорганизмов  для очистки почв, загрязненных органическими 

В результате изучения дисциплины студенты будут знать  о роли 

микроорганизмов в    очистке сточных вод, загрязненных почв, воздуха; 

- микробиологические методы и подходы, используемые для очистки 

загрязненных экосистем, переработки отходов и обезвреживания 

стоков. 

- уметь использовать  теоретические знания  и  практические навыки по 

использованию различных микробиологических методов  и способов 

для проведения мероприятий по очистке  загрязненных природных 

сред; 



загрязнителями, тяжелыми металлами и радионуклидами, 

основанных на специфических свойствах и взаимоотношениях 

растений и почвенных микроорганизмов. 

 

- владеть   методами проведения микробиологических исследований  

загрязненных природных сред; методами лабораторных исследований 

при проведении оценке микробиологических способов  очистки 

загрязненных природных сред. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

PP 3303 Психология и педагогика 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса: формирование у студентов педагогических знаний, 

ознакомление их с теоретическими основами педагогики, с 

современными технологиями организации обучения и 

воспитания, с технологиями субъект-субъектного взаимодействия 

учителя  и учеников в образовательном процессе школы. В 

процессе изучения педагогики студент должен усвоить основные 

категории и понятия педагогики методологические основы 

педагогики,  фундаментальные идеи, концепции, законы, 

закономерности и принципы воспитания, сущность, содержание, 

формы и методы воспитания, сущность новых педагогических 

технологий воспитания. 

Цель курса «Психология»- осознание студентами роли и места 

психологических знаний в современном мире, выявление их 

значения в процессе профессионального становления в рамках 

выбранной специальности. В процессе изучения курса 

«Психология»  студент должен усвоить основные категории и 

понятия психологической науки, методологические основы 

психологии,  основные теории, концепции и принципы 

психологии,  сущность, содержание и  формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы  и приемы 

исследования психической реальности, сущность новых 

психологических методик и технологий оценки и формирования 

личности. 

 

 

 

Студент должен знать: 

- актуальные проблемы педагогической науки;  сущность 

педагогической деятельности. 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно применять на практике полученные знания по 

педагогике;  проектировать и осуществлять педагогический процесс в 

школе; - определять цели и задачи воспитания школьников. 

Студент должен овладеть навыками организации педагогического 

процесса в школе. 

По освоении курса «Психология» студент должен знать: систему психических 

явлений в единстве познавательных процессов и регулятивных  состояний,  

теоретико–методологические основы современной психологии; особенности 

становления и развития системы индивидуальности, человека как личности, 

основные психологические характеристики межличностных и межгрупповых 

отношений. 

- должен уметь: адекватно применять полученные психологические знания на 

практике; исследовать индивидуальные  особенности человека с целью 

выявления его личностных свойств и составления психологической 

характеристики; 

-должен овладеть: навыками осуществления психологического исследования, его 

проведения, обработки полученных данных и грамотной интерпретации 

результатов; 

навыками оценки и коррекции межличностных отношений, формирования и 

развития психологической структуры группы. 

ММВР 3304 Менеджмент и маркетинг 

биотехнологических 

производств 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: OB 1+1+0 

Изучение основ менеджмента и маркетинга биотехнологических 

производств. Анализ спроса биотехнологической продукции, 

проведение мониторинга спроса и предложений на 

биотехнологическую продукцию. Принципы управления 

биотехнологическим производством, моделирование систем 

управления в биотехнологии. 

-знать основы менеджмента и маркетинга в биотехнологии; 

- уметь анализировать, прогнозировать, моделировать различные 

экономические ситуации в сфере биотехнологических производств 

IPB 4301 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

В курсе рассматриваются вопросы организации инновационного 

предпринимательства, основные риски этого вида 

предпринимательства и обеспечения его безопасности. Цель 

курса: формирование у студентов практических и теоретических 

знаний и навыков    инновационного предпринимательства. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов о роли  инноваций в современной 

экономике ; 

- дать представления о конкурентоспособности продукции, 

имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. 

- знание вопросов организации инновационного предпринимательства; 

- умение создавать  конкурентоспособные  продукции; 

- владение методами привлечения инвестиции, снижения себестоимости 

продукции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP 4302 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса - привить студенту знания в области понятия «право 

интеллектуальной собственности объектов, субъектов авторских 

прав», «права автора», «охрана смежных прав», «объекты, 

субъекты патентных прав», «порядок оформления патентных 

прав», «защита прав патентообладателей и авторов», «право на 

иные объекты интеллектуальной собственности». 

Задачи курса: 

- обучить слушателя следующим навыкам: 

- ориентироваться в порядке защиты прав авторов, 

патентообладателей, соавторов, т.д. 

- научить студентов составлять авторский договор, документы на 

оформление патента, а также прав на иные объекты 

интеллектуальной собственности. 

  - знание закона об интеллектуальной собственности 

- умение ориентироваться в порядке защиты прав авторов, 

патентообладателей, соавторов; 

- владение методами составления авторского договора, документов на 

оформление патента, а также прав на иные объекты интеллектуальной 

собственности. 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  5В080400–РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 

Код дисциплины Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, распределение 

по видам занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстана  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и 

периодами становления независимой казахстанской 

государственности через призму изучения конкретных источников 

и исторических фактов с позиций новых теоретических и 

методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды 

становления независимой казахстанской государственности. 

Историко-сравнительный анализ сегодняшних достижений 

состоявшейся казахстанской государственности с различными 

периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления независимой 

казахстанской государственности в контексте всемирного и 

евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического анализа 

при изучении сложных исторических процессов, явлений и 

исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и 

продуцировать диалогическую и монологическую речь на 

казахском (русском) языке в сфере бытового, научного и 

профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организо-

ванного филологического знания на  казахском (русском) языке; 

соотнесение процессов функционирования и развития казахского 

(русского) языка с социально-экономической, культурно-

исторической, политической ситуацией в Казахстане и в мире, с 

конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе казахского 

языка, структуре и функционировании его единиц для работы с 

текстами по специальности с целью формирования 

профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную информацию в 

форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на ино-

странном языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса 

иностранного языка, включая профессиональные термины и 

клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 

способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных профессиональных 

источников и развитие навыков ведения деловой переписки с 

партнерами на профессиональные темы. Курс предназначен для 

студентов со средним и высоким уровнями владения языком (Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и широким 

словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного материала.  

FNP2104 Философия научного познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской 

культуры студентов, умения самостоятельно формулировать на-

учные проблемы и алгоритм научного поиска ориентируясь на 

фундаментальные знания в области философии науки, а также 

возможности междисциплинарной методологии. Особое внимание 

уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли науки в общественном прогрессе, а 

также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 

современной философии, и основных принципов, законов и 

механизмов познавательной деятельности. Рассмотрение 

- знание роли философии как мировоззрения и основы научного 

знания; сущности и взаимосвязи философской и общенаучной 

картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для профессиональной 

деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 



этических проблем развития науки и техники, основных духовных 

ценностей и их значимость для профессиональной деятельности. 

Расширение и совершенствование знаний студентов в 

эвристической и методологической области науки посредством 

освоения научно-методологического потенциала современной 

философии. Формирование представления о закономерностях 

существования и развития социума, государства, гражданского 

общества и личности, о принципах толерантности и 

межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов 

культуры критического мышления и навыков самостоятельной 

рефлексии над собственными методологическими проблемами. 

философии в процессе решения профессиональных научных задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к анализу 

научных, культурных, социально-политических явлений и 

процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о 

межличностной коммуникации в современном мире, выявление их значения 

в процессе профессионального становления в рамках выбранной 

специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе 

изучения основных парадигм, теорий и концепций современной 

психологии межличностной коммуникации. Теоретическое и 

эмпирическое изучение психологических проблем межличностной 

коммуникации на основе изучения познавательных процессов, 

психических состояний и индивидуально-психологических особенностей 

личности. Основные категории и понятия социальной психологии, 

методологические основы социальной психологии, основные 

теории, концепции и принципы социальной психологии, 

сущность, содержание и формы психических явлений, 

закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых психологических 

методик и технологий изучения межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации в 

единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в условиях 

межличностной коммуникации с целью выявления его личностных свойств и 

составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми в 

контексте межличностной коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки полученных 

данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях межличностной 

коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной коммуникации в 

целях гармонизации личности и ее взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных 

отношений, политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы 

государственного правления и устройства, политические процессы 

в Казахстане и на мировой арене. Программные документы и 

Послания Главы государства, стратегические направления 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. 

Представление о глобальном мире как новом мировом порядке, 

понимание основных тенденций мировой политики и 

международных отношений, содействие укреплению 

национальной безопасности и предотвращению актов терроризма 

и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять различным 

формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному взаимодействию 

и адаптации в новых условиях с учетом социально-культурных, 

идейно-политических и религиозных различий. 

 



ELSU 2203 Этика личного и социального 

успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими 

нормами, моральными принципами и ценностями в социальной 

деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о 

путях формирования и совершенствования этических нормативов 

в различных областях профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов знания об основных 

этических понятиях, закономерностях формирования этических 

норм в процессе социализации личности. Ознакомление с 

основными этапами и тенденциями в развитии этики. раскрытие 

содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной ориентации в 

социуме, свидетельствующие о достаточном уровне этической 

зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и 

религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 

религиозных традиций народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, 

для исследования явлений культуры и религии регионов 

Казахстана, понятие «диалога» как одной из центральных 

категорий гуманитарных наук 20-21 века, а также специфику 

теоретического языка описания его основных экзистенциальных и 

социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного 

опыта человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий базовых 

ценностей религиозных и нерелигиозных мировоззрений прошлого 

и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного взаимодействия 

философии, религии, науки и искусства в процессе решения 

основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи явлений 

региональной культуры, устанавливать их причины и следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном 

обществе; знать социальные процессы, происходящие в мире и 

Казахстане (вопросы стратификации, социального неравенства, 

бедности и богатства, социальных, религиозных, экономических и 

политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий ме-

жду людьми, социальные и групповые различия между ними. Ос-

новные закономерности развития общества, основные социологи-

ческие понятия, методы социо-логического исследования, со-

временные социологические тео-рии, основные направления и 

результаты современных ис-следований в области социологии.  

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою мысль 

в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: сотрудничества, 

толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков, необходимых для создания комфортного состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, 

идентификация негативных воздействия среды обитания, 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них. Основы теоретического  анализа и 

прогнозирования опасных явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 



EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теорети-

ческими и практическими знаниями по экологии и устойчивому 

развитию, охране окружающей среды и рациональному природо-

пользованию, для подготовки квалифицированных специалистов  

широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой; механизмы 

устойчивости и функционирования экосистем и биосферы; место 

и роль экологии в решении современных экономических и 

политических и социальных проблем; глобальные экологические 

проблемы современности, причины, этапы их становления и 

последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на планомерное 

изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни 

людей с целью сохранения стабильности биосферы и развития 

социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, постановки 

конкретных  задач  и приоритетов устойчивого развития природы и 

общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, 

раскрытие основных положения базовых нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные 

положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Теоретические основы  построения правового государ-

ства, демократического общества и социального государства. Ос-

новные направления Концепции правовой политики Казахстана на 

2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую систему 

права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знания в 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных кате-

гориях, понятиях и закономерностях функционирования эконо-

мики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. 

Основные микро- и макроэкономические показатели, методы их 

расчета. Механизм рыночного ценообразования, конкуренции; 

тенденций экономического развития. Основы экономического 

развития современной системы между-народных экономических 

отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические знания в 

профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITB 2301 Информационные технологии 

для профессиональных целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mat 1301  

2+0+1 

 

Изучение особенностей структуры PC устройства. 

Информационная технология хранения данных, представленных в 

компьютере. Файлы и справочники.  

Файловая система. Разработка программного обеспечения, ее 

структура.  

Операционные системы, технологические работы и функции. 

Алгоритмы и блок-схемы.  

Интерфейс User. Технологические решения проблемного PC. MS 

Word редактора текста. Технология создания и редактирования 

документов. Excel MS Редактор таблиц.  

Основная технология создания, редактирования  рабочих столов. 

- знание в области устройств , вычислений на ПК и технологий для 

их работы, знание алгоритмов,  

- умение разрабатывать программное обеспечение  и отдельные 

программы; 

- практическое знание  

операционных систем, различных утилит,  

- владение достаточным уровнем 

обработки текста  

и крупноформатных таблиц  и 

приложений 

BFiz 3302 Биофизика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Fiz 1303 

1+0+2 

 

Цель курса  - дать студентам глубокие и широкие знания об 

объектах и особенностях биофизических процессов, основах 

биофизического подхода к биологическим процессам и явлениям; 

ознакомить с  основными законами и принципами биофизики. 

 

- знание основных положений биофизики клетки и целостных 

организмов; основные физические  законы, лежащие в основе 

биологических законов и явлений; первое и второе начала 

термодинамики; закон Гесса, принципы Пригожина и Э.Бауэра; 

механизмы биоэлектрических и фотобиологических процессов; 



основы радиобиологии и механизмы лучевого поражения; 

механизмы генерации биологических ритмов; принципы 

электропроводности биосистем; основные биофизические методы 

исследования. 

-умение  применять полученные теоретические знания ; 

и практические навыки в практике собственных исследований. 

Fiz 1303 Физика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

 

Цель курса – дать студентам теоретические и практические 

аспекты физики. Модуль раскрывает такие разделы  современной 

физики как механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электростатика, электромагнетизм, оптика, атомная и ядерная 

физика для решения профессиональных задач на основе знания 

физики.     

- знание метрические системы и правила их применения; основные 

законы кинематики; физические основы механики; физические 

законы сохранения; ускоренные системы и природу инерционных 

сил; понятия и законы физики вращающегося твердого тела; 

базовые элементы теории поля на примере гравитационного и 

электростатического полей; колебательные  процессы, их природу и 

методы описания; волновые процессы и их свойства; начала 

гидродинамики; основные понятия и законы термодинамики и 

молекулярно-кинетической теории; основы физики  твердого тела; 

основы электростатики и электродинамики; законы постоянного 

тока и основы классической электронной теории; основы физики 

электромагнитных явлений, протекающих в веществе; природу 

дифракции и интерференция света; строение и природу спектров 

атомов; базовые представления квантовой механики; состав, 

строение и превращение атомных ядер; основы природы 

радиоактивности. 

- умение производить перевод физических единиц из одной 

метрической системы другую; находить и осваивать необходимую в 

работе с биологическими объектами физическую литературу; 

решать простейшие физические задачи; самостоятельно по 

инструкциям осваивать работу физической аппаратуры; правильно 

выбрать специализацию нужного для научной или технологической 

задачи консультанта физика и правильно формулировать 

возникающие, в ходе своей профессиональной деятельности 

вопросы и задачи. 

Mat 1301 Математика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

 

Изучение элементов линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Введение в матанализ. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. Исследование функции с помощью 

одной производной. Понятия о комплексных числах. 

Неопределенный, определенный, несобственный интегралы. 

Функции нескольких переменных 

- знание дифференциального и интегрального исчисления; 

- умение применять дифисчисления в математических задачах 

биотехнологии при построении математических моделей, на основе 

проведенного матанализа вырабатывать практические 

рекомендации; 

- владение навыками построения математических моделей. 

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. Латинский язык 

LYa1401 Латинский язык 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+0 

Целью изучения учебной дисциплины "Латинский язык" является 

формирование у студентов стройной системы грамматических 

знаний, выработка у них умений филологического анализа текста, 

способностей к самостоятельному правильному построению 

латинского предложения,  а также развитие у обучаемых навыков 

осуществления грамотного выполнения тестирования по предмету, 

склонение существительных и прилагательных, а также выбор 

правильных форм латинского инфекта и повелительного 

наклонения. 

 

- знание предмета латинского языка, основных категорий 

существительных, глаголов, прилагательных, а также их склонение 

(существительные и прилагательные) и спряжение (глаголы).  

-умение ориентироваться в системе инфекта, пяти склонениях 

существительных, применять эти знания в профессиональной 

деятельности. 

- владение  филологическим  анализом различных типов текстов, 

использования различных изречений и пословиц в ходе своей 

профессиональной деятельности; латинской терминологией в 

биологических науках. 



 

Модуль 2 Зоология 

ZB1402 Зоология беспозвоночных  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Целью курса является формирование у студентов представлений 

об уровнях организации и планах строения животных, основных 

направлениях эволюции животного царства, формирование как 

общей, так экологической культуры личности, осмысленного 

восприятия многообразия животного мира и его значение для 

существования биосферы как глобальной экосистемы.   

Задачами курса является: изучение основ зоологической 

систематики и современной таксономической и экологической 

систем животных; 

 разнообразия животного мира, функциональных особенностей 

животных разных типов, их развития и экологической 

приспособленности; 

 значения беспозвоночных животных в природе и жизни человек 

- знание принципов классификации организмов; морфо-

физиологических особенностей основных таксонов животных; роли 

животных в трансформации вещества и энергии в биосфере; 

- умение идентифицировать основные виды местной фауны; 

определять степень антропогенной нагрузки на экосистемы, 

используя виды - индикаторы; собирать, фиксировать и 

монтировать коллекционный материал. 

 -владение методиками определения и фиксации коллекционного 

материала 

  

ZP1403 Зоология позвоночных 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Целью курса является изучение общего плана строения хордовых 

животных и его изменение при филогенетическом развитии типа  

Задачи:  изучение особенностей строения различных классов 

типа Хордовые, систематического многообразия,  адаптаций  к 

разным средам обитания;  практического 

 значения позвоночных и их места в экосистемах. 

- знание систематики, анатомо-морфологической организации 

различных групп позвоночных, их биологию и экологию, 

многообразие  животных, происхождение и эволюци, 

закономерности расселения и распространения, значение 

позвоночных в биоценозах и для человека.  

- умение применять полученные данные для решения научных и 

практических  задач; выделять биологические особенности вида, 

оценить роль разных групп животных на разных биотопах.  

- владение навыками полевых исследований позвоночных 

животных. 

Модуль 3 Экология 

Eko1404 Экология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Экология - наука о взаимоотношениях между живыми 

организмами и средой их обитания.  

Задачи— раскрыть общие закономерности организации жизни и 

на этой основе разработать принципы рационального 

использования природных ресурсов. 

- знание основных  закономерностей, взаимодействия живых 

организмов со средой обитания;  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования,  

- владение навыками анализа экологических процессов, 

использования полученных  знаний для решения 

экологических задач;  

Модуль 4 Гидроботаника и гидрохимия 

Gid1407 Гидроботаника 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Гидроботаника как самостоятельный раздел науки ботаники, 

возникшая на стыке наук геоботаники, гидробиологии и 

экологии растений изучает экологию, фитоценологию и 

географию водных растений. Рассматриваются основы 

классификации прибрежно-водной растительности, методы 

учета биомассы и определения продукции. Рассматривается 

трофическая и экологическая роль водных растений, их влияние 

на самоочищение водоемов. 

Целью курса является изучение экологии, фитоценологии 

- знание современных знаний в области гидроботаники, методы по 

проведению научных исследований, составление полных морфо-

анатомических характеристик существовавших ранее и 

современных растений различных систематических групп, 

определяющие их положение в системе органического мира. 

- умение производить сборы растений, этикетирование и сушку; 

- владение навыками сравнительно-морфологического метода 

для самостоятельного определения систематической 

принадлежности водных растительных объектов. 



водных и околоводных растений. 

Задачи курса: 

-изучение классификации водных растений 

-изучение типологии водоемов 

-изучение индикаторных значений прибрежно – водных 

растений. 

Gid2304 Гидрохимия 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Учебный курс «Гидрохимия» раскрывает основное содержание 

науки о химических свойствах природных вод, ее современные 

задачи, проблемы и направления исследования, методику 

химического анализа вод.  

Целью курса является формирование у студентов научные 

знания о химических свойствах природных вод, а также дать 

представление о гидрохимических процессах и явлениях в 

водных объектах, выработать практические навыки проведения 

химического анализа воды и умение интерпретировать, 

анализировать и обобщать гидрохимическую информацию, 

решать прикладные задачи гидрохимии.  

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с общими понятиями гидрохимии и 

общими гидрохимическими особенностями воды;  

- сформировать знания по гидрохимическому составу различных 

видов природных вод; 

- выработать у студентов практические навыки химического 

анализа вод;  

- научить студентов решать прикладные задачи гидрохимии. 

- знание основные понятия гидрохимии; химические и физические 

свойства природных вод; гидрохимический состав природных вод; 

общие и региональные гидрохимические особенности природных 

вод; 

- умение использовать методы химического анализа для 

определения основных компонентов химического состава в 

природных водах; анализировать гидрохимические данные для 

оценки состояния водных объектов; применять методы 

теоретического и экспериментального исследования в гидрохимии 

для решения ее прикладных задач. 

- владение  практическими навыками химико-экологических 

исследований природных вод 

Модуль 5 Гистология с основами цитологии 

GOC2408 Гистология с основами 

цитологии  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

ZB1402 

ZP1403 

2+0+1 

Цель курса - дать полное представление об основных методах 

изучения микроскопического и ультрамикроскопического 

строения клеток и тканей; теоретических основах современных 

гистохимических методов, научить студентов основным 

методикам приготовления гистологических препаратов, с 

последующим их изучением и описанием.  

- знание техники изготовления микроскопических препаратов; 

правильного взятия материала, его фиксации, промывания, 

обезвоживания и заливки гистологического материала;  

-умение сопоставлять данные по ультратонкой организации клеток 

и тканей с выполняемыми функциями, различать основные типы и 

разновидности тканевых систем; работать на микротомах;  

-владение  основными методами гистологической окраски 

препаратов, навыками «чтения» гистологических препаратов и 

электронограмм.  

Модуль 6. Основы микробиологии и вирусологии 

OMV2409 Основы микробиологии и 

вирусологии  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

Курс знакомит с представителями третьего царства живой 

природы – прокариотами, их свойствами, ролью в природе и 

жизни человека,  принципами классификации;  их 

разнообразием, ультраструктурной организации прокариотной 

клетки, с  особенностями их роста и размножения в  

зависимости от физических и химических факторов, основными 

свойствами вирусов,  методами их выделения, принципами 

классификации и репродукции  вирусов.  

 

- знание о мире микробов, их роли в природе и жизни человека; об 

основных свойствах микроорганизмов и вирусов, структурной 

организации прокариотной клетки;  о  принципах их 

классификации. 

-умение использовать микроорганизмы в качестве объектов для 

научных исследований и практических целей;  работать с 

микробными культурами,   выделять их из объектов окружающей 

среды; использовать микроскопические методы при изучении 

микроорганизмов. 

- владение основными методическими приемами изучения 

микроорганизмов разных групп; методами выделения и 



культивирования  микроорганизмов. 

Модуль 7 Гидробиология 

OG2410 Общая гидробиология 

 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

 ZB1402 

ZP1403 

 

2+0+1 

 

Изучение дисциплины «Общая гидробиология» дает 

возможность познакомить студентов с гидросферой  и ее 

характеристикой как среды обитания организмов, с 

адаптации гидробионтов к водному образу жизни, с 

водоемами разного типа и характеристики их населения, с 

особенностями строения и биологии  гидробионтов разных 

биотопов, с распределением и количественным развитием 

гидробионтов разных биотопов, их роль в гидросфере и 

практическое значение.   Изучение курса поддерживается 

расширенным лабораторным практикумом.  

Задачи курса: 

- изучение общих внутренних закономерностей структурно- 

функциональной организации водных экосистем, которые и 

определяют 

круговорот вещества и поток энергии в них. 

- знание особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экологию представителей 

основных таксонов; 

- умение осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и 

рационально использовать природные ресурсы в хозяйственных и 

медицинских целях; 

-владение навыками методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований гидробионтов. 

CG2411 Частная гидробиология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

OG2410 

ZB1402 

ZP1403 

 

2+0+1 

 

 

 

Цель курса - дать студентам представление о водоемах разного 

типа, с разнообразием беспозвоночных, обитающих в морях и 

континентальных водоемах. Курс рассматривает вопросы 

современного представления о систематике гидробионтов, об их 

взаимоотношениях со средой обитания, Дает представление об 

объекты акклиматизации, их биологии и распространения. 

Показывает географическое распространение беспозвоночных 

гидробионтов и значение их в водоеме и в жизни человека.  

Задачи: 

- показать фауну разных типов водоемов, современную 

классификацию беспозвоночных, их происхождение, экологию и 

значение в водоеме и хозяйственной деятельности человека; 

- сформировать представление о взаимосвязи гидробионтов с 

внешней средой; 

- показать многообразие гидробионтов. 

- знание этапов развития гидробиологии, систематику основных 

групп низших гидробионтов, разнообразие представителей, 

особенности биологии основных отрядов; 

-умение определять систематическую принадлежность 

гидробионтов, применять знания общего плана строения к 

конкретному отряду, семейству, виду; 

-владение навыками работы с коллекционными препаратами 

гидробионтов и работы с определителями, распозновать в 

коллекциях, на рисунках основные систематические группы 

гидробионтов. 

Модуль 8 Ихтиология 

OI2412 Общая ихтиология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

ZB1402 

ZP1403 

 

2+0+1 

 

Цель курса - дать представление о внешнем строении и 

морфофизиологической организации рыб из разных 

таксономических групп, показать их биологию и экологию, 

адаптацию к различным условиям водной среды. 

Задачи курса: 

- изучение морфофизиологической организации 

рыбообразных и рыб; 

- изучение особенностей адаптации рыб к абиотическим и 

биотическим факторам среды; 

- изучение основных этапов жизненного цикла рыб. 

  

 

 

 

- знание внешнего и внутреннего строения рыбообразных и рыб.    

Биологических и экологических групп рыб в соответствии с зоной 

обитания в водоемах различных типов,  жизненные циклы, типы 

миграций, рост, размножение и развитие, значение рыб в водных 

биоценозах и для человека. 

-  умение зарисовывать и описывать системы органов рыб  по 

схемам, применять полученные знания в научной и практической 

деятельности, определять возраст рыб, индивидуальную, общую и 

популяционную плодовитость, упитанность, выявлять 

закономерности онтогенеза рыб различных таксономических и 

экологических групп. 

- владение методами ихтиологических исследований: 

морфологического и биологического анализа, уметь определять 

возраст рыб, индивидуальную, общую и популяционную 



 плодовитость, упитанность, выявлять закономерности онтогенеза 

рыб различных таксономических и экологических групп, применять 

полученные знания в научной и практической деятельности. 

деятельности. 

CI2413 Частная ихтиология 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

OI2412ZB1402 

ZP1403 

 

2+0+1 

Курс рассматривает вопросы систематики рыб и рыбообразных   - знание этапов развития ихтиологии, систематику основных групп 

рыбообразных и рыб, разнообразие представителей, особенности 

биологии основных отрядов рыб; 

- умение определять систематическую принадлежность 

рыбообразных и рыб, применять знания общего плана строения к 

конкретному отряду, семейству, виду; 

- владение навыками работы с влажными препаратами коллекции 

рыб и рыбообразных и работы с определителями, распозновать в 

коллекциях, на рисунках основные систематические группы рыб. 

Модуль 9. Эмбриология рыб 

ER 2414  Эмбриология рыб 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

OI2412 

CI2413 

ZP1403 

 

2+0+1 

Дисциплина «Эмбриология рыб» представляет самостоятельную 

дисциплину в ряду дисциплин биологического направления. 

Изучение онтогенеза рыб имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Изучение онтогенеза ценных 

промысловых рыб из разных таксономических групп тесно 

связаны с задачами рыбохозяйственной науки. Знание вопросов 

размножения и развития рыб имеют большое значение для 

биотехники искусственного воспроизводства рыбных запасов, 

рационального использования рыбных ресурсов, проведением 

охранных мероприятий на естественных водоемах. 

Цель изучения курса: 

показать студентам особенности развития рыб из разных 

таксономических групп, выявить общие закономерности 

развития и установить своеобразие эмбриональных и 

постэмбриональных адаптаций в разных таксонах рыб 

В задачи преподавания дисциплины входят рассмотрение и 

раскрытие: 

-своеобразия предзародышевого развития, т.е. развитие половых 

клеток у рыб; 

-особенностей оплодотворения, типы дробления, характер 

гаструляции и органогенеза; 

-соотношения между индивидуальным и историческим 

развитием (филэмбриогенез) в различных таксонах рыб; 

- приспособительных реакций в раннем онтогенезе и их 

взаимосвязи со средой обитания; 

-периодизации онтогенеза рыб; 

-современных направлений в эмбриологии рыб. 

-знание особенности пред- зародышевого развития:  обособление 

линии первичных половых клеток, гаметогенез, половые циклы 

рыб, оплодотворение и типы размножения; зародышевое и 

послезародышевое развитие, периодизацию онтогенеза, 

характеристику различных стадий онтогенеза рыбообразных и рыб;  

-умение определять стадии эмбрионального и постэмбрионального 

развития рыб, выявлять закономерности онтогенеза рыб различных 

таксономических и экологических групп, применять 

-владение методами эмбриологических исследований; полученные 

знания в научной и практической деятельности. 

 

Модуль 10 Ихтиопатология 

Iht2415 Ихтиопатология  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  

OI2412 

CI2413 

В курсе рассматриваются основы общей патологии, 

паразитологии, эпизоотологии, а также профилактика и терапия 

болезней рыб. Дается описание вирусных, бактериальных, 

инвазионных болезней, а также рассматриваются микозы, 

микотоксикозы и малоизученные заболевания, незаразные 

- знание основ общей патологии, паразитологии, эпизоотологии; 

возбудителей инфекционных и инвазионных болезней рыб; знание 

методов диагностики заболеваний рыб различной этиологии; 

- умение принимать эффективные решения по профилактике 

заболеваний рыб, организовывать мероприятия по лечению рыб в 



2+0+1 болезни рыб. Приводятся характеристики рыб как переносчиков 

возбудителей болезней человека и животных. 

Цель дисциплины-научиться осуществлять контроль за 

эпизоотическим состояние рыбоводных хозяйств и естественны 

водоемов с помощью различных водоемов (вирусологических, 

бактериологических, паразитологических, гистологических). 

Познакомить студентов с основами общей паталогии, 

паразитологии, эпизоотологии, с методами изучения 

возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний,  

диагностикой, профилактикой и лечением болезней рыб. 

Задачи дисциплины: 

-познакомить студентов с основами общей патологии, 

паразитологии, а также профилактики и терапии заболевании 

рыб; 

-рассмотреть различные формы паразитизма и их 

происхождение; 

- изучить пути проникновения и миграции паразита в организме 

хозяина; 

- показать устойчивость взаимоотношения «паразит - хозяин»; 

- изучить специфичность и жизненные циклы паразитов, 

зависимость паразитофауны и среды. 

различных типах рыбоводного хозяйства, проводить ветеринарно – 

санитарную экспертизу рыб и других гидробионтов,  

- владение правилами и методами работы с возбудителями болезней 

гидробионтов инфекционной и инвазионной природы, владение 

знаниями основных групп возбудителей болезней рыб и других 

гидробионтов, владение принципами организации 

профилактических и лечебных мероприятий в рыбоводных 

хозяйствах различного типа 

Модуль 11. Генетика 

OMG 3416 Общая и молекулярная генетика 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+0+1 

В курсе рассматриваются основные закономерности генетики на 

разном организменном уровне (Drosophila melanogaster–

плодовая мушка, горох и пшеница). Студенты осваивают 

генетический анализ при взаимодействии аллельных и не 

аллельных генов, генетику пола и сцепленное с полом 

наследования, сцепление генов и кроссинговер, генетические и 

цитологические механизм кроссинговера, мутационную 

изменчивость, генетику человека и генетические процессы в 

популяции. Молекулярные механизмы наследования признаков 

изучаются на уровне анализа тонкой структуры генов, в 

частности определения аллелизма и критерия аллелизма, 

молекулярные механизмы мутации и рекомбинации генов, 

генетического кода, функции гена и молекулярной основы 

взаимодействия генов.     

- знание основных закономерностей классической генетики и 

молекулярных механизмов наследования признаков, 

самостоятельно планировать генетический эксперимент и решать 

генетические задачи.  

- умение планировать и ставить эксперименты с мушкой 

дрозофилой; анализировать полученные результаты исследования и 

делать основные генетические выводы.    

 

 

GSPDA 4422 Генетика, селекция и племенное 

дело в аквакультуре 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  Mat 1301   

1+1+1 

Цель курса – формирование у студентов необходимой 

теоретической базы для практического осуществления 

селекционной работы и организации племенного дела в 

аквакультуре. 

Задачи: 

-формирование у студентов глубоких знаний о современном 

состоянии, достижениях, задачах селекции в отечественном и 

зарубежном рыбоводстве; 

- ознакомить студентов с основами организации племенной 

работы в рыбоводных хозяйствах; 

- дать понятия о генетических основах селекции рыб; 

- научить студентов правильно выбирать и применять методы 

- знание истории развития селекционно генетических работ в РФ и 

за рубежом, теоретических и генетических основ селекции рыб, 

форм отбора, применяемые в селекции рыб, схем скрещиваний, 

применяемых в селекционной работе с рыбами; 

- умение разрабатывать и внедрять систему мероприятий 

селекционно – племенной работы в условиях конкретного 

рыбоводного хозяйства; 

- владение методологическими основами и современными 

аппаратом селекционно – племенной работы с разными видами 

рыб, используемыми в аквакультуре. 



селекции, адекватные рыбохозяйственным задачам и 

конкретным объектам разведения. 

Модуль 12. Биохимия 

Bio3417 Биохимия  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Gid 2304 

2+0+1 

Цель изучения данной дисциплины: дать студентам знания по 

основным классам биологических веществ (их строению, 

свойствам и механизмам их функционирования), об основных 

метаболических путях в организме, о взаимосвязи 

биологической функции и молекулярной структуры, 

представление о связи молекул живой природы с 

биотехнологическим производством.  

 

- знание взаимосвязи биологической функции и молекулярной 

структуры; химические основы жизнедеятельности; иметь знания 

об основных метаболических путях в организме; иметь 

представление о связи молекул живой природы с 

биотехнологическим производством. 

- умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

свободно, грамотно излагать теоретический материал по основным 

вопросам настоящего курса, проводить дискуссии;  

- владение методиками для постановки, проведения и 

интерпретации результатов экспериментальной работы.  

Модуль 13. Основы промышленного рыболовства и ихтиогеография 

OPR3418 Основы промышленного 

рыболовста 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

CI2413 

1+1+1 

Курс рассматривает значение промышленного рыболовства в 

производстве рыбной продукции, вопросы влияния условии 

внешней среды на поведение и распределение объекта лова, 

классификациию орудии лова, конструкцию основных орудии 

лова, технологию лова рыбы разными орудиями лова. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов 

необходимую теоретическую базу для осуществления 

промышленного рыболовства в естественных и искуственных 

водоёмах. 

Задачи курса:  

- формирование у студентов теоретические  знания по основам 

промышленного рыболовства,  

- научить студентам конструктивные особенности орудии лова и 

на этой основе особенности их применение.  

- научить студентов методике определения эффективности лова 

и путям повышение проиводительности контретного орудия 

лова. 

 - знание теоретических основ промышленного рыболовства, 

условий влияния на объект лова; характеристику и классификацию 

орудий промышленного лова; 

 -  умение организовывать и проводить промышленный лов на 

естественных водоёмах; 

 - владение техникой промышленного рыболовства. 

Iht3303 Ихтиогеография 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

CI2413 

1+1+0 

Цель курса: дать современное представление об ареалах 

распространения рыб и других гидробионтов естественных 

водоёмов.  

Задачи курса: 

- научить студентов определять таксономическую и 

зоогеографическую принадлежность рыб 

 - научить студентов описывать ареал распространения рыб; 

 - сформировать у студентов навыки по работе с картой 

распространения рыб. 

-знание распространения рыбообразных и рыб; 

ихтиогеографические районы Мирового океана и континентальных 

водоемов; факторы, определяющие особенности распространения 

рыб.   

-умение определять таксономическую и зоогеографическую 

принадлежность рыб; описывать ареалы популяций, видов, родов, 

семейств и отрядов рыб; описывать разнообразие животного мира 

водоемов. 

-владение  навыками картирования ареалов рыбообразных и рыб 

Мирового океана 

Модуль 14.  Ихтиотрофология и кормление рыб 

Iht3419 Ихтиотрофология 

3 кредита/3 ECTS 

Цель курса: дать основные понятия по пищеварительной 

системе и питанию промысловых видов рыб, кормовым 

-знание особенности строения пищеварительной системы и  

питания   промысловых рыб, кормовые ресурсы водоема, кормовую 



Пререквизиты: 

CI2413 

2+0+1 

ресурсам водоёмов. 

Задачи курса: 

 - научить студентов определять качественный и 

количественный состав пищевого комка у рыб; 

- научить студентов методике обработки содержимого желудка 

и кишечника рыб. 

базу рыб, кормность водоема и обеспеченность пищей рыб водоема. 

-умение определять качественный и количественный состав 

пищевого комка и значение отдельных пищевых компонентов, 

определять выбор методики обработки материала по питанию рыб, 

определять вторичную продукцию (зоопланктон, зообентос) и 

степени ее использования рыбой. 

-владение навыками по обработке проб  для изучения питания, 

этикетировки материала, фиксации, перевозки, хранения, 

определения материала. 

KR4424 Кормление  рыб 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

CI2413 

2+0+1 

Цель курса: дать студентам знания о кормовых потребностях 

различных объектов аквакультуры и марикультуры, физических 

и химических свойствах искусственных и естественных кормов. 

Задачи курса: 

 - научить студентов составлять кормовой рацион и режим 

кормления рыб, разводимых в искусственных условиях; 

 - научить студентов правильно рассчитывать оптимальное 

количество корма, составлять нормы кормления рыб в 

индустриальных хозяйствах.  

 

-знание пищевых потребностей разных видов рыб, питательные 

вещества, физические и химические свойства комбикормов, 

нормированное кормление разных видов рыб; 

-умение определять качества корма, вести расчет суточного рациона 

и определение оптимального режима кормление, расчет общей 

потребности искуственного корма; 

-владение методами хранения кормов, методами расчета суточных 

рационов, режимов питания, методами изучения факторов 

влияющих на эффективность кормления. 

Модуль 15.  Физиология рыб с основами водной токсикологии 

FROVT3420 Физиология рыб с основами 

водной токсикологии 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Bio3417 

ER2414 

2+0+1 

Цель курса: дать теоретические основы физиологии рыб с 

основами водной токсикологии. 

Задачи курса: 

 - научить студентов определять физиологическое состояние 

рыб выращиваемых в хозяйствах индустриального, прудового 

типа; 

- дать представление о механизмах реакции организма на 

антропогенные факторы 

-знание о взаимоотношениях рыб со средой обитания, основных 

путей  

приспособления организмов к среде, физиологические особенности  

рыб; представление о механизмах реакций организмов на 

антропогенные воздействия;  

-умение определять физиологическое состояние рыб по 

экстерьерным показателям и повеведению. 

-владение понятиями «обмен веществ», «гомеостаз», 

«токсикология», «экологический мониторинг», «экологическое 
нормирование». 

Модуль 16. Аквакультура 

Akv3421 Аквакультура 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

ER2414 

1+1+1 

Цель курса: сформировать у студентов представление об 

аквакультуре, об основных ее направлениях развития, объектах, 

разводимых в различных типах рыбоводного хозяйства. 

Задачи курса: 

 - научить студентов осуществлять рыбоводную работу на 

предприятиях, 

 - научить студентов технологиям, применяемым в рыбоводных 

хозяйствах, 

 -  научить студентов обращению с производителями рыб и 

личинкой, полученных искуственным путем. 

-знание структуры и организации рыбоводных хозяйств разного 

типа, принципы расчета основных потребностей (количество 

рыбопосадочного материала, площади прудов, кормов) рыб и 

рыбных хозяйств; 

-умение составлять технологию проекта конкретных рыбоводных 

хозяйств; 

-владение технологией искусственного разведения рыб в прудово-

озерных и индустриальных хозяйствах, методиками рыбоводных 

расчетов. 

Модуль 17. Теория формирования рыбных запасов 

TFRZ4423 Теория формирования рыбных 

запасов 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Цель курса: дать представление студентам о биологических 

основах рыболовства, закономерностях стабилизации популяции 

в естественных условиях. 

Задачи курса: 

-знание биологических основ рыболовства, закономерностей 

стабилизации популяций в естественных условиях и под 

воздействием промысла; 

-умение прогнозировать различные типы промысловых моделей; 



OPR3418 

1+0+1 

 - научить студентов прогнозированию естественных запасов 

рыб, 

 - научить навыкам работы по оценке основных популяционных 

параметров рыб. 

 - научить студентов разрабатывать оптимальные параметры 

промысла. 

-владение навыками методов оценки основных популяционных 

параметров; методами анализа динамики эксплуатируемых 

популяций;  

разработки оптимальных параметров промысла и биологических 

оснований правил рыболовства. 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (ИОТ) 

ИОТ 1: «Аквакультура» 

NN 2301 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

- умение писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

MRH3501 Менеджмент в рыбном хозяйстве  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

(1+2+0) 

Целью преподавания дисциплины является приобретение 

студентами знаний об основах понятиях и терминах, 

применяемых в отрасли селькскохозяйственной экономики и 

менеджмента. 

Задачи курса: 

 - научить студентов с экономической точки зрения правильно 

подбирать объекты разведения в рыбоводных хозяйствах, 

 - научить студентов рассчитывать экономическую 

эффективность ведения хозяйства и себестоимость выращенного 

продукта. 

-  знание  основных понятий и терминов в области менеджмента в 

рыбном хозяйстве; 

- умение проводить экономические расчеты, вычисление 

себестоимости товарной продукции аквакультуры. 

инвазионными заболеваниями гидробионтов, методами 

определения патологии рыб. 

 

 

ROA3502  

 

Разведение объектов аквакультуры 

в УЗВ  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

KR4424 (1+2+0) 

Цель курсов: сформировать у студентов основные 

представления о марикультуре, об объектах марикультуры и их 

биологических особенностях, о методах разведения рыбы в УЗВ 

(установках замкуного водоснабжения), аквариумах, о 

культивировании кормовых беспозвоночных. Дать основные 

принципы и технологии по выращиванию объектов 

аквакультуры. 

Задачи курсов: 

 - научить студентов технологиям, применяемым при 

выращивании рыб в УЗВ; 

 - научить студентов искусственно культивировать живых 

кормов для целей рыбоводства и аквакультуры; 

 - дать основные принципы ведения марикультуры, 

аквариумного рыбоводства в искусственно созданных условиях; 

 

- знание основных видов аквакультуры и марикультуры, биологии и 

технологии искуственного выращивания и разведения рыбы и 

кормовых беспозвоночных; 

- умение разрабатывать биологическое обоснование проектов 

рыбоводных заводов в марикультуре, нерестово-выростных 

хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств и декоративного 

рыбоводства, культивировать и размножать основные объекты 

живых кормов в различных условиях 

- владение технологией разведения и выращивания рыб, в условиях 

различных рыбоводных хозяйств и аквариума, основными 

нормативами, применяемыми в декоративном и товарном  

рыбоводстве. 

 

KZhK3503  

 

 

Культивирование живых кормов 3 

кредита/3 ECTS. Пререквизиты: 

Akv3421, CG2411, 

KR4424 (2+1+0) 

OM4506 Основы марикультуры 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

CG2411 (1+1+0) 

DR4509 Декоративное рыбоводство 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

CG2411  (1+1+1) 



OTR3504 Охрана труда в рыбоводстве 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

CG2411 

(1+2+0) 

Цель курса: сформировать у студентов теоретические знания по 

охране труда в рыбоводстве и методикам рыбохозяйственных 

исследований. 

Задачи курса: 

 - дать студентам основные понятия по безопасной организации 

и охране труда на предприятиях; 

 - научить студентов методикам по изучения рыб и других 

гидробионтов из естественных и искусственных водоёмов; 

 - дать понятия по внешней и внутренней морфологии рыб. 

 - знание основных понятий охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности на рыбоводных предприятиях, закона об охране 

руда РК, права и обязанности работника рыбной отрасли, 

классификацию труда; основные методики применяемые для 

изучения рыб и других гидробионтов в естественных и 

искуственных водоёмах Казахстана и других водных бассейнов. 

 - умение составлять инструкцию по безопасной организации труда 

на предприятиях, применять научные основы правильной 

организации охраны труда, правильной организации труда 

рыбовода, рыбного инспектора, ихтиолога и гидробиолога, 

проводить ихтиологический анализ гидробионтов, определять 

рыбохозяйственное значение различных водоёмов. 

 - владение методиками составления инструкции по охране труда 

рыбоводных предприятий, методиками биологического и 

морфологического анализа рыб, методиками определения 

плодовитости и возраста изучаемых гидробионтов. 

MRI4505 Методы рыбохозяйственных 

исследований 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

CG2411 

(2+0+1) 

МR4510 Морфология рыб  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

CG2411 

(1+1+1) 

BR4508 Болезни рыб  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Iht2415 

(1+1+1) 

Цель курса: научить студентов осуществлять контроль за 

состоянием объектов рыбоводства. Ознакомить студентов с 

основами общей патологии, паразитологии, эпизоотологии, с 

методами изучения возбудителей инфекционных и инвазионных 

заболеваний,  диагностикой, профилактикой и лечением 

болезней рыб. 

Задачи дисциплины: 

-познакомить студентов с основами общей патологии, 

паразитологии, а также профилактики и терапии заболевании 

рыб; 

-рассмотреть различные формы паразитизма и их 

происхождение; 

- изучить пути проникновения и миграции паразита в организме 

хозяина; 

- показать устойчивость взаимоотношения «паразит - хозяин»; 

- изучить специфичность и жизненные циклы паразитов, 

зависимость паразитофауны и среды. 

- знание основ общей патологии, паразитологии, эпизоотологии; 

возбудителей инфекционных и инвазионных болезней рыб; знание 

методов диагностики заболеваний рыб различной этиологии; 

- умение принимать эффективные решения по профилактике 

заболеваний рыб, организовывать мероприятия по лечению рыб в 

различных типах рыбоводного хозяйства, проводить ветеринарно – 

санитарную экспертизу рыб и других гидробионтов,  

- владение правилами и методами работы с возбудителями болезней 

гидробионтов инфекционной и инвазионной природы, владение 

знаниями основных групп возбудителей болезней рыб и других 

гидробионтов, владение принципами организации 

профилактических и лечебных мероприятий в рыбоводных 

хозяйствах различного типа 

GRH4507  Гидротехника в рыбном хозяйстве 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

Akv3421 

(1+2+0) 

Цель курса - дать студентам теоретические знания по 

гидротехническим сооружениям, по эксплуатации 

гидротехнических конструкции в рыбоводных хозяйствах. 

Задачи курса: 

 - объяснить студентам важность правильной эксплуатации 

гидротехнических сооружениях в рыбоводных хозяйствах; 

 - научить студентов производить гидротехнические расчеты по 

водопотреблению хозяйства, пропускной способности каналов  

и мощности гидротехнических сооружений. 

- знание основных гидротехнических конструкций, 

эксплуатируемых в рыбном хозяйстве; 

- умение производить элементарные расчеты по определению 

скорости течения, пропуской способности каналов, общей 

потребности воды. 

ИОТ 2:  «Гидробиология и ихтиология» 

NN 2301 Scientific writing (каз/рус/анг) умение писать научные статьи и участвовать в научных - умение писать научные статьи и участвовать в научных 



 1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; дискуссиях на казахском/русском/иностранном языке; 

MGII3501 Методы гидробиологических и 

ихтиологических исследований 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

CG2411, CI2413  (1+1+1) 

Цель курсов: дать теоретические знания по изучению 

гидробионтов из естественных водоёмов, по  определению 

биологической продуктивности естественных водоёмов, 

индикаторных видов  гидробионтов. 

Задачи курса: 

 - научить студентов методикам ихтиологического и 

гидробиологического анализа; 

 - научит студентов определять санитарное состояние 

естественных и искусственных водоёмов; 

 - научить студентов определять биологическую 

продуктивность водоемов. 

- знание основных методик, применяемых в области гидробиологии 

и ихтиологии, санитарной гидробиологии, по определению 

биопродуктивности водоемов 

- умение проводить анализ сообществ гидробионтов,  

морфологический и биологического анализ рыб, определять 

санитарное состояние водоемов и прудов; 

- владение методиками расчета общей биопродуктивности 

водоёмов, упитанность рыб, методиками гидробиологического 

анализа естественных водоемов.  

BV4501 Биопродуктивность водоёмов 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

CG2411, CI2413 

TFRZ4423 (1+2+0) 

SG4504 Санитарная гидробиология 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

CG2411,CI2413 (1+1+1) 

GG3502 Геносистематика гидробионтов  

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

CG2411, CI2413 

(2+1+0) 

Цель курсов: Дать основные теоретические знания по 

геносистематике гидробионтов, биологии и экологии рыб и 

популяционной биологии. 

Задачи курсов: 

 - научить студентов проводить молекулярно  генетический 

анализ гидробионтов; 

 - научить студентов выбирать методики по изучению 

биологии и геносистематики гидробионтов; 

 - научить студентов навыкам анализа данных по  

реассоциации, гибридизации, рестрикции и амплификации 

ДНК,  навыками фенетического анализа,  изучения 

биологической изменчивости и сравнения популяций. 

- знание молекулярно-генетических основ изменчивости 

организмов и методов сравнения нуклеиновых кислот, особенности 

организации генетического материала различных групп 

гидробионтов; признаков и свойств популяции;  

- умение выбирать методики геносистематики в соответствие с 

поставленными теоретическими и практическими задачами; 

выяснять  возрастную, половую, экологическую, генетическую, 

морфологическую структуру популяции; 

- владение навыками анализа данных по реассоциации, 

гибридизации, рестрикции и амплификации ДНК,  навыками 

фенетического анализа,  изучения биологической изменчивости и 

сравнения популяций. 

BER3504 Биология и экология рыб 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+2+0) 

PB4502 Популяционная биология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

TFRZ4423 CI2413 

1+1+0 

MV3503 Мониторинг водоёмов 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

TFRZ4423 

CI2413 

 

(1+2+0) 

Цель курсов: дать студентам теоретические знания по 

истории акклиматизации гидробионтов, биологических 

инвазий, об особенностях поведении рыб, рациональному 

использованию природных ресурсов, принципах 

мониторинга водоемов. 

Задачи: 

 - научить студентов методам проведения мониторинга, 

составлению биологического обоснования по 

акклиматизации рыб и других гидробионтов; 

 - научить студентов рационально использовать 

биологические ресурсы естественных водоемов; 

- научить студентов навыкам проведения рыбоводно – 

- знание истории акклиматизационных работ в Казахстане, 

биологических инвазий как одной из основных проблем сохранения 

естественного биоразнообразия, теории и практики акклиматизации 

гидробионтов; основы мониторинговых работ в рыбном хозяйстве, 

поведение объектов промысла в естественной среде; 

- умение анализировать биологические особенности объектов 

акклиматизации и прогнозировать возможное воздействие 

акклиматизантов на естественные экосистемы; осуществлять 

мероприятия по охране биоразнообразия и рационально 

использовать природные ресурсы в хозяйственных и медицинских 

целях; классифицировать и систематизировать рыб; планировать 

мероприятия по охране и рациональному использованию рыб;   

PR4504 Поведение рыб 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+2+0) 



Lim4505 Лимнология 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+2+0) 

акклиматизационных работ. - владение навыками проведения рыбоводно-акклиматизационных 

работ и контроля численности и распространения 

акклиматизированных видов, методами анатомических, 

морфологических и таксономических исследований биологических 

объектов, методами полевых исследований. 

AG4506 Акклиматизация гидробионтов 

3 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: 

TFRZ4423 

CI2413 

 (1+2+0) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ 

IP 3601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

В курсе рассматриваются вопросы организации инновационного 

предпринимательства, основные риски этого вида предпринимательства и 

обеспечения его безопасности. Цель курса: формирование у студентов 

практических и теоретических знаний и навыков    инновационного 

предпринимательства. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов о роли  инноваций в современной экономике ; 

- дать представления о конкурентоспособности продукции, имеющую 

высокую степень наукоемкости и новизны. 

- знание вопросов организации инновационного 

предпринимательства; 

- умение создавать  конкурентоспособные  продукции; 

- владение методами привлечения инвестиции, снижения 

себестоимости продукции. 

IP3602 Интеллектуальное право 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса - привить студенту знания в области понятия «право 

интеллектуальной собственности объектов, субъектов авторских прав», 

«права автора», «охрана смежных прав», «объекты, субъекты патентных 

прав», «порядок оформления патентных прав», «защита прав 

патентообладателей и авторов», «право на иные объекты 

интеллектуальной собственности». 

Задачи курса: 

- обучить слушателя следующим навыкам: 

- ориентироваться в порядке защиты прав авторов, патентообладателей, 

соавторов, т.д. 

- научить студентов составлять авторский договор, документы на 

оформление патента, а также прав на иные объекты интеллектуальной 

собственности. 

  - знание закона об интеллектуальной собственности 

- умение ориентироваться в порядке защиты прав авторов, 

патентообладателей, соавторов; 

- владение методами составления авторского договора, 

документов на оформление патента, а также прав на иные 

объекты интеллектуальной собственности. 

RB3603 Рыбохозяйственная биометрия 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса – дать основные теоретические положения биометрии, как 

науки. Научить студентов пользоваться методами биометрии в 

исследовательской работе. 

Задачи курса: - ознакомить студентов со значением и спецификой 

биометрии в системе биологических наук; 

- научить студентов методам вариационной статистики и их 

интерпретации. 

- научить студентов технике построения вариационных рядов и 

вычислению основных вариационно – статистических показателей, 

используемых в рыбном хозяйстве. 

- знание  основных теоретических  положений биометрии, 

как науки.  

- умение   пользоваться методами биометрии в 

исследовательской работе. 

- владение основными теориями и биометрическими 

формулами   

 



OSA3604 Основы статистического анализа 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель курса – научить студентов применять методы статистического 

анализа в исследовательской работе. В курсе рассматриваются основы 

статистического анализа, типы статистических данных, проверка 

статистических гипотез, доверительные интервалы. 

 - знание основных параметров статистического анализа,  

- умение применять статистические методы в 

исследовательской работе; 

 - владение  принципами работы модуля пакета 

STATISTICA. 



 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Код дисциплины Название дисциплины, 

количество кредитов, 

пререквизиты, 

распределение по видам 

занятий 

Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

IK1101 История Казахстанa  

3 кредита/ 5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель: ознакомление обучающихся с историческими основами и периодами 

становления независимой казахстанской государственности через призму 

изучения конкретных источников и исторических фактов с позиций новых 

теоретических и методологических взглядов.  

Краткое содержание. Исторические основы и периоды становления 

независимой казахстанской государственности. Историко-сравнительный 

анализ сегодняшних достижений состоявшейся казахстанской 

государственности с различными периодами исторического прошлого. 

- знание исторические основ и периодов становления 

независимой казахстанской государственности в контексте 

всемирного и евразийского исторического  процесса;  

- умение объективно и всесторонне осмысливать имманентные 

преимущества, особенности и значение казахстанской модели 

развития; 

- владение навыками аналитического и аксиологического 

анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и исторических личностей современного Казахстана. 

POK(R)Ya 

1102 

Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский) язык 

3 кредита/      ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+3+0 

Цель: научить студентов умению репродуцировать и продуцировать 

диалогическую и монологическую речь на казахском (русском) языке в сфере 

бытового, научного и профессионального общения. 

Краткое содержание. Воспроизведение концептуально организованного 

филологического знания на  казахском (русском) языке; соотнесение 

процессов функционирования и развития казахского (русского) языка с 

социально-экономической, культурно-исторической, политической ситуацией 

в Казахстане и в мире, с конституционно-правовыми основами РК. 

– умение применять фундаментальные знания о системе 

казахского языка, структуре и функционировании его единиц 

для работы с текстами по специальности с целью 

формирования профессионального мировоззрения;  

- умение создавать вторичные научные тексты – аннотацию и 

реферативное описание; умение обобщать научную 

информацию в форме тезисного изложения проблемы. 

 

POIYa1103 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

3 кредита/  ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+2+1 

Цель: обучение студентов профессиональному общению на иностранном 

языке. 

Краткое содержание. Обогащение словарного запаса иностранного языка, 

включая профессиональные термины и клише, развитие навыков аудирования, 

усовершенствование способностей студентов при чтении публикаций по 

предложенным тематикам из оригинальных профессиональных источников и 

развитие навыков ведения деловой переписки с партнерами на 

профессиональные темы. Курс предназначен для студентов со средним и 

высоким уровнями владения языком (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced).  

- умение воспринимать иностранную речь на слух; 

- владение навыками общения на иностранном языке и 

широким словарным запасом;  

- владение навыками чтения и анализа прочитанного 

материала.  

FNP2104 Философия научного 

познания 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: формирование методологической и исследовательской культуры 

студентов, умения самостоятельно формулировать научные проблемы и 

алгоритм научного поиска ориентируясь на фундаментальные знания в 

области философии науки, а также возможности междисциплинарной 

методологии. Особое внимание уделяется проблемам науки и техники, 

инженерно-технических знаний и творчества, роли науки в общественном 

прогрессе, а также в генезисе и решении глобальных задач современности. 

Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий современной 

философии, и основных принципов, законов и механизмов познавательной 

деятельности. Рассмотрение этических проблем развития науки и техники, 

основных духовных ценностей и их значимость для профессиональной 

- знание роли философии как мировоззрения и основы 

научного знания; сущности и взаимосвязи философской и 

общенаучной картин мира;  

- знание основные принципов, законов и механизмов 

познавательной деятельности; - знание актуальных этических 

проблем современности и их значимости для 

профессиональной деятельности;  

- умение объективно осмысливать реалии современной 

социокультурной ситуации с точки зрения методологии 

критического мышления;  

- умение использовать знание принципов, законов и категорий 



деятельности. Расширение и совершенствование знаний студентов в 

эвристической и методологической области науки посредством освоения 

научно-методологического потенциала современной философии. 

Формирование представления о закономерностях существования и развития 

социума, государства, гражданского общества и личности, о принципах 

толерантности и межкультурного диалога как условии существования 

современного глобального общества. Формирование у студентов культуры 

критического мышления и навыков самостоятельной рефлексии над 

собственными методологическими проблемами. 

философии в процессе решения профессиональных научных 

задач; 

- владение навыками творческого, критического мышления и 

применения инструментария критического мышления к 

анализу научных, культурных, социально-политических 

явлений и процессов.  

- 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

PMK 2201 Психология межличностной 

коммуникации 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: осознание студентами роли и места психологических знаний о межличностной 

коммуникации в современном мире, выявление их значения в процессе 

профессионального становления в рамках выбранной специальности. 

Краткое содержание. Систематизация знаний студентов на основе изучения основных 

парадигм, теорий и концепций современной психологии межличностной 

коммуникации. Теоретическое и эмпирическое изучение психологических проблем 

межличностной коммуникации на основе изучения познавательных процессов, 

психических состояний и индивидуально-психологических особенностей личности. 

Основные категории и понятия социальной психологии, методологические 

основы социальной психологии, основные теории, концепции и принципы 

социальной психологии, сущность, содержание и формы психических 

явлений, закономерности их динамики, методы и приемы исследования 

межличностной коммуникации, сущность новых психологических методик и 

технологий изучения межличностной коммуникации. 

- знание системы психических явлений межличностной коммуникации в 

единстве познавательных процессов и регулятивных состояний;  

- знание теоретико–методологических основ современной психологии 

межличностной коммуникации; 

- знание основных понятий и категорий современной психологии 

межличностной коммуникации;  

- умение адекватно применять полученные психологические знания в 

условиях межличностной коммуникации;  

- умение исследовать индивидуальные особенности человека в условиях 

межличностной коммуникации с целью выявления его личностных 

свойств и составления психологической характеристики; 

- умение грамотно выстраивать систему отношений с другими людьми в 

контексте межличностной коммуникации и группового взаимодействия;  

- владение навыками осуществления психологического исследования 

межличностной коммуникации, его проведения, обработки полученных 

данных и грамотной интерпретации результатов; 

- владение навыками выработки практических рекомендаций, 

способствующих совершенствованию личности в условиях 

межличностной коммуникации; 

- владение навыками оценки и коррекции межличностной коммуникации 

в целях гармонизации личности и ее взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 Теоретическая и прикладная 

политология  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: ознакомление с основами политики, власти и властных отношений, 

политической системы Республики Казахстан.  

Краткое содержание. Политических режимы, формы государственного 

правления и устройства, политические процессы в Казахстане и на мировой 

арене. Программные документы и Послания Главы государства, 

стратегические направления внутренней и внешней политики Республики 

Казахстан. Представление о глобальном мире как новом мировом порядке, 

понимание основных тенденций мировой политики и международных 

отношений, содействие укреплению национальной безопасности и 

предотвращению актов терроризма и экстремизма. 

- умение выражать гражданскую позицию и проявлять 

общественно-политическую активность, противостоять 

различным формам манипулирования; 

- способность к толерантному профессиональному 

взаимодействию и адаптации в новых условиях с учетом 

социально-культурных, идейно-политических и религиозных 

различий. 

 

ELSU 2203 Этика личного и 

социального успеха 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этическими нормами, 

моральными принципами и ценностями в социальной деятельности человека. 

Краткое содержание. Систематизированное представление о путях 

формирования и совершенствования этических нормативов в различных 

областях профессиональной деятельности. Формирование у будущих 

специалистов знания об основных этических понятиях, закономерностях 

формирования этических норм в процессе социализации личности. 

- знание основных этических понятий и категорий; 

- владение навыками самостоятельной нравственной 

ориентации в социуме, свидетельствующие о достаточном 

уровне этической зрелости; 

- знание принципов и методик поиска оптимальных этических 

решений в затруднительных ситуациях повседневной жизни;  

- владение навыками оценки своих поступков и поступков 



Ознакомление с основными этапами и тенденциями в развитии этики. 

раскрытие содержанияфундаментальных этических ориентиров, 

формирующих нравственную позицию личности. 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- владение навыками поведения в обществе и общении с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 

KR 2204 Культура и религия  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: ознакомление с основными особенностями культуры и религии 

Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и религиозных традиций 

народов Казахстана.  

Краткое содержание. Методы культурологии, религиоведения, для 

исследования явлений культуры и религии регионов Казахстана, понятие 

«диалога» как одной из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 

века, а также специфику теоретического языка описания его основных 

экзистенциальных и социокультурных параметров, границ и горизонтов. 

Специфические характеристики метафизического и религиозного опыта 

человека как онтологических оснований диалога. 

- знание научного мировоззрения, этнической и культурной 

толерантности;  

- умение осуществлять сравнительный анализ иерархий базовых 

ценностей религиозных и нерелигиозных мировоззрений 

прошлого и настоящего;  

- умение прогнозировать перспективы возможного 

взаимодействия философии, религии, науки и искусства в 

процессе решения основных мировоззренческих проблем; 

- умение выявлять синхронные и диахронные взаимосвязи 

явлений региональной культуры, устанавливать их причины и 

следствия;  

- владение навыками толерантного поведения, социального и 

профессионального взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

OPS 2205 Общая и прикладная 

социология 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: сформировать общее представление о современном обществе; знать 

социальные процессы, происходящие в мире и Казахстане (вопросы 

стратификации, социального неравенства, бедности и богатства, социальных, 

религиозных, экономических и политических конфликтов). 

Краткое содержание. Характер социальных взаимодействий между людьми, 

социальные и групповые различия между ними. Основные закономерности 

развития общества, основные социологи-ческие понятия, методы социо-

логического исследования, со-временные социологические тео-рии, 

основные направления и результаты современных ис-следований в области 

социологии.  

- умение самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- умение динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- умение корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме; 

- умение использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях;  

- владение навыками социального взаимодействия: 

сотрудничества, толерантности и уважения;  

- владение навыками социального прогнозирования и 

проектирования, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

BZhCh 2206 Безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: освоение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков, необходимых для создания комфортного состояния среды обитания 

в зонах трудовой деятельности человека, идентификация негативных 

воздействия среды обитания, разработка и реализация мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий.  

Краткое содержание. Основные  природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них. Основы 

теоретического  анализа и прогнозирования опасных явлений и процессов.  

- знание методов защиты от природных и техносферных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- умение принимать решения в пределах своих полномочий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций(ЧС);  

- умение идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

- владение способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 



EUR 2207 Экология и устойчивое 

развитие 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: обеспечить обучающихся систематическими теоретическими и 

практическими знаниями по экологии и устойчивому развитию, охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию, для подготовки 

квалифицированных специалистов  широкого профиля. 

Краткое содержание. Оновные закономерности взаимодействия живых 

организмов с окружающей средой; механизмы устойчивости и 

функционирования экосистем и биосферы; место и роль экологии в решении 

современных экономических и политических и социальных проблем; 

глобальные экологические проблемы современности, причины, этапы их 

становления и последствия. Особое место в дисциплине занимает вопрос об 

устойчивом развитии природы и общества, международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды.  

- умение выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их 

регулирования; 

- умение разбираться в современных концепциях и стратегиях 

устойчивого развития человечества, направленных на пла-

номерное изменение традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохранения стабильности био-

сферы и развития социума без катастрофических кризисов;  

- умение использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в 

практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; 

- владение навыками анализа экологических процессов, 

постановки конкретных  задач  и приоритетов устойчивого 

развития природы и общества.  

KP 2208 Казахстанское право  

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

 

Цель: рассмотрение особенностей правовой системы Казахстана, раскрытие 

основных положения базовых нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. 

Краткое содержание. Правовая система Казахстана, основные положения 

базовых нормативных правовых актов Республики Казахстан. Теоретические 

основы  построения правового государства, демократического общества и 

социального государства. Основные направления Концепции правовой 

политики Казахстана на 2010-2020 гг. и «Стратегии «Казахстан-2050». 

- знание специфики казахстанской правовой системы как в 

историко-правовом контексте, так и в современных условиях 

интеграции отечественного законодательства в мировую 

систему права;   

- умение свободно использовать научно-теоретические знания в 

процессе жизнедеятельности, защиты конституционных прав и 

свобод.  

 

OE 2209 Основы экономики 

2 кредита/3 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+1+0 

Цель: Формирование научных представлений об основных категориях, 

понятиях и закономерностях функционирования экономики.  

Краткое содержание. Социально-экономические отношения. Основные 

микро- и макроэкономические показатели, методы их расчета. Механизм 

рыночного ценообразования, конкуренции; тенденций экономического 

развития. Основы экономического развития современной системы между-

народных экономических отно-шений и тенденций развития мирового рынка.  

 

- знание сущности экономических преобразований в обществе, 

логики и взаимосвязи явлений и процессов в жизни общества; 

- умение применять систематизированные экономические 

знания в профессиональной деятельности. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (STEM) МОДУЛЬ 

ITPS1301 Информационные 

технологии для проф. целей 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+0+2 

Цель дисциплины – формирование у студентов практических навыков 

использования современных информационных технологий в их будущей 

профессиональной деятельности. 

знать назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

уметь обрабатывать информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 

способность исследовать состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования информационных технологий. 

OZOZh1302 Основы здорового образа 

жизни 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Целью программы является формирование мотивационно-ценностного и 

деятельностного отношения студентов к здоровью через расширение, 

систематизацию и личностное опосредование знаний, умений и навыков, 

ориентированных на формирование и популяризацию здорового стиля 

жизни. 

знание теории и практики организационных основ 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждениях различного типа; основ современного научного 

знания по формированию здоровья человека, основные законы 

естественнонаучных дисциплин в здоровьесберегающей 

деятельности, методы теоретического и экспериментального 

исследования; 



умение формировать осознанное использование средств 

физической культуры, естественных сил природы и др. как 

факторов восстановления работоспособности, обеспечения 

активного долголетия;  

владение  законами естественнонаучных дисциплин в 

здоровьесберегающей деятельности, методами теоретического и 

экспериментального исследования; методами и средствами 

изучения определенных критериев оценки условий и состояний, 

определяющих здоровый образ жизни человека. 

 

 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (ИОТ) 

ИОТ 1 (Физическая культура и спорт) 

SW1501 Scientific writing 

(каз/рус/анг)  

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты:  

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в 

практической деятельности человека, основных понятиях 

научно-исследовательской работы; использовании методов 

научного познания; применении логических законов и 

правил; накоплении научной информации; основных 

понятиях; алгоритмах решения изобретательских задач; 

охранных документах; международной сертификации 

изобретений. 

умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

OIVS1502   Основы избранного вида 

спорта  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

Цели курса: дать знания студентам по истории развития 

избранного вида спорта. Ознакомить с организационными 

структурами управления видом спорта, классификацией, 

систематикой, терминологией, правилами соревнований, 

видами спортивной подготовки.  

знание истории избранного вида спорта 

знание тенденций развития, общие и специфические функции избранного вида 

спорта 

знание основ  системы   спортивной  подготовки и соревнований в избранном 

виде спорта 

умения в организации и проведении спортивных мероприятий по избранному 

виду спорта 

MPIVS1503 Методика преподавания 

избранного вида сорта  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OIVS1502   

1+2+0 

Цели курса- изучить последовательность обучения технике, 

тактике, дидактические принципы обучения, средства и 

методы обучения, этап начального обучения – формирование, 

умений, навыков, при обучении техники и спортивного 

совершенствования. 

 

знание дидактических принципов обучения,  средства и методы обучения  

знание  последовательность обучения технике, тактике,  

владение умениями, навыками при спортивном совершенствовании в 

избранном виде спорта. 

владение методикой преподавания общеразвивающих и специальных  

упражнений  в избранном виде спорта.  

OTTPIVS2504 Основы технико-

тактической подготовки в 

избранном виде спорта 3 

кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OIVS1502,  

MPIVS1503   

1+2+0 

Курс дает студентам знания и навыки по тактической 

подготовке на различных этапах, по взаимосвязи с другими 

видами подготовки, по овладению и закреплению 

тактических действий в избранном виде спорта. 

знание основ теории и методики физического воспитания  и  спорта и ППФП;  

умение  научно-обоснованно управлять физической, технической и тактической 

подготовкой занимающихся без нарушения механизмов адаптации организма;  

владение методологическими, психолого-педагогическими и медико-

биологическими прикладными вопросами, позволяющими решать научно-

практические проблемы физической культуры и спорта 

 



FA2505 Фитнес и аэробика  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ASMN 1413,  

FCh(OV) 2416, 

1+2+0 

Цели курса –  привитие студентам знаний, умений и навыков 

использования средств и методов оздоровительной 

физической культуры для гармоничного развития человека, 

сохранения и укрепления здоровья человека, повышения 

работоспособности, продления активной продолжительности 

жизни. 

знание  учебно-практический материал, необходимый для подготовки 

инсрукторов, тренеров и методистов по оздоровительной аэробике и фитнесу, 

владеющих передовыми знаниями, соответствующему научному уровню 

физкультурно-оздоровительной деятельности в нашей стране и за рубежом.  

умение проведения занятий и владение методикой по фитнесу, аэробике, 

пиллатесу и бодифлексу; 

OFFPIVS2506  Основы физической и 

функциональной подготовки 

в избранном виде спорота  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OIVS1502,  

MPIVS1503, ASMN 1413, 

FCh(OV) 2416,                

1+2+0 

Модуль рассматривает цели, задачи физической, 

функциональной и психологической подготовки в избранном 

виде спорта, средства и методы для развития физических 

качеств и оптимизации функциональной подготовки 

спортсменов. 

знание  медико-биологических и психологических основ и технологий тренировки в 

избранном виде спорта,  

умение оценивать физические способности и функциональное состояние 

спортсменов,  адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей 

ONIRIS2507 Основы НИР в избранной 

специализации  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OIVS1502,   

FCh(OV) 2416 

1+2+0 

Цель дисциплины: дать магистрантам глубокие знания для 

освоения основных путей и методов научных исследований 

используемых в современной системе подготовки 

квалифицированных специалистов. 

знание научно-исследовательской и научно-методической  деятельности, 

связанной  с проведением научных исследований  в качестве научного 

сотрудника лаборатории и НИИ в области  физической культуры, 

реабилитации,  тренера по научному  обеспечению  спортивной деятельности 

высших достижений; 

умение использовать методологии научных исследований, методы 

комплексного  исследования (педагогические, психологические, 

физиологические, статистические); 

умение ставить научные проблемы и успешно творчески реализовывать 

сложные решения  комплексных, профессиональных задач с использованием 

современных научных  методик исследования;  

VOPIVS3508 Возрастные особенности 

подготовки в избранном 

виде спорта  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: OIVS1502,  

MPIVS1503, ASMN 1413, 

FCh(OV)2416 

1+2+0 

В модуле рассматриваются возрастные особенности 

функциональной, технической, тактической, психологической 

подготовки и особенности ее планирования, организация 

многолетней подготовки юных спортсменов, программно-

методическое обеспечение подготовки резервов. 

знание физиологических и врачебных методов контроля за переносимостью 

физических нагрузок, средств восстановления; умение научно обоснованно 

управлять физическими и функциональными резервами организма для 

сохранения здоровья и демонстрации высоких спортивных результатов без 

срыва механизмов адаптации организма. 

LFKM3509 Лечебная физическая 

культура.   Массаж.  

4 кредита/6 ECTS 

Пререквизиты:  ASMN 1413, 

FCh(OV)2416,  GMP 1303 

2+2+0 

В курсе даются  теоретические и практические  

представления о ЛФК и массаже, средствах  физической 

культуры и приемах  массажа для лечения больных с 

различными заболеваниями и повреждениями, также 

реабилитации трудоспособности,  об использовании   ЛФК и 

массажа   в сочетании с другими терапевтическими 

средствами на фоне регламентированного режима и в 

соответствии с терапевтическими задачами.  

знание естественнонаучных основ, необходимых для профессиональной 

деятельности по физической культуре и спорту; умение применять средства  

ЛФК и приемы массажа для лечения больных с различными заболеваниями и 

повреждениями; владение медико-биологическими прикладными вопросами, 

позволяющими решать научно-практические проблемы физической культуры и 

спорта. 

 

OSPMIVS3510 Основы спортивно-

педагогического мастерства 

в избранном виде спорта 3 

кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OIVS1502,  

MPIVS1503 

В курсе даются знания по педагогическим и спортивным 

способностям педагога-тренера, прививаются умение владеть 

средствами и методами подготовки, обучения, навыки 

научной организации труда педагога-тренера. 

 

знание физиологических и врачебных методов контроля за переносимостью 

физических нагрузок, средств восстановления; умение научно обоснованно 

управлять физическими и функциональными резервами организма для 

сохранения здоровья и демонстрации высоких спортивных результатов без 

срыва механизмов адаптации организма. 



1+2+0 

UPSTIVS4511 Управление процессом 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OIVS1502,  

MPIVS1503 

1+2+0 

В курсе даны теоретические и методические основы 

управления процессом спортивной подготовки в избранном 

виде спорта. Рассматриваются такие вопросы как 

планирование, контроль эффективности подготовки по 

состоянию подготовленности, модельные характеристики 

подготовленности. 

 

знание медико-биологических особенностей технологии тренировки в 

избранном виде спорта, умение  научно-обоснованно управлять физической, 

технической и тактической подготовкой занимающихся без нарушения 

механизмов адаптации организма; владение навыками использования средств и 

методов физической культуры, планирования, контроля и коррекции  

тренировочного процесса.  

PTDIVS4512 Профессиональная 

тренерская деятельность в 

избранном виде спорта  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  OIVS1502,  

MPIVS1503 

2+1+0 

Цель курса – дать студентам глубокие знания по 

планированию, организации тренировочного процесса, 

проведению соревнований, контролю с включением НИР, по 

оценке уровня подготовленности. 

 

знание основных требований, предъявляемых к личности специалиста в 

области физической культуры и спорта; умение оценивать эффективность 

используемых средств и методов тренировки; критически оценивать и 

корректировать свою профессиональную деятельность; владение навыками 

использования средств и методов физической культуры, планирования, 

контроля и коррекции  тренировочного процесса. 

ИОТ 2 (Лечебная физическая культура) 

SW1501 Scientific writing   

(каз/рус/анг )  

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

Студенты узнают об исследованиях и их роли  в 

практической деятельности человека, основных понятиях 

научно-исследовательской работы; использовании методов 

научного познания; применении логических законов и 

правил; накоплении научной информации; основных 

понятиях; алгоритмах решения изобретательских задач; 

охранных документах; международной сертификации 

изобретений. 

умение писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

ATOLG1502 Анатомо-топографические 

основы лечебной 

гимнастики   

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

1+2+0 

В курсе рассматривается физиология развития детей и их 

двигательная активность: анатомо-физиологические 

особенности детей, периоды возрастного развития, 

формирование двигательных навыков, возрастные нормы 

двигательной активности, значение оптимального уровня 

двигательной активности для физического развития и 

здоровья детей и подростков гипокинезия, как фактор 

нарушения физического развития и здоровья детей.    

знание анатомо-физиологические, возрастные и половые особенности 

организма здорового и больного человека и спортсменов в зависимости от вида 

спорта;  

умение провести врачебный контроль и врачебно-педагогические наблюдения 

за лицами, занимающимися физической культурой и спортом в различные 

периоды возрастного развития; 

владение проведением измерений показателей физического развития и 

функциональных проб; 

FULFK1503 Физические упражнения в 

ЛФК  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  GMP 1407 

1+2+0 

В курсе рассматриваются вопросы об истории развития 

лечебной физкультуры, роли ЛФК в восстановительной 

терапии больных на разных этапах. А также клинико-

физиологическое обоснование, назначения на ЛФК, формы и 

средства ЛФК,  принципы проведения процедуры ЛФК,  

классификация, дозировка ФУ.  

знание физиологического обоснования лечебного действия физических 

упражнений, методику ЛФК при заболеваниях и травмах; 

показания и противопоказания для занятий физической культурой и сроки от их 

освобождения в случае заболевания;  

умение составить план тренировок лицам, занимающихся физической 

культурой и спортом с учётом их функционального состояния; 

владение проведением процедуры лечебной гимнастики и массажа на разных 

этапах восстановительного лечения больных; 

LFKР2504 ЛФК в педиатрии  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ATOLG1502 

FULFK1503 

1+2+0 

В курсе рассматриваются вопросы организации проведения 

ЛФК в детских лечебно-профилактических учреждениях: 

стационаре, поликлиниках, в детских дошкольных и 

школьных учреждениях, детских домах; нормативные 

документы. особенности организации ЛФК в зависимости от 

знание методов определения физического развития и проведение их оценки; 

умение составить конспект проведения процедуры лечебной физкультуры при 

различных заболеваниях у детей и взрослых; 

владение проведением врачебно-педагогических наблюдений при проведении 

занятий с применением физических упражнений  в лечебно-профилактических 



возраста детей и нозологических форм заболевания и др. 

 

и спортивных учреждениях; 

OM(of)2505 Основы массажа (общие и 

физиологические)  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   ASMN 

1413, ATOLG1502 

1+2+0 

Цель освоения дисциплины «Массаж» - сформировать у 

студентов представление об общих принципах и 

методических правилах использования массажа в спорте, 

рекреационной практике, а также при спортивных травмах.    

знание механизмов действия массажа на отдельные органы, системы и 

организм в целом;  гигиенических основ массажа, показания и противопоказания к 

его выполнению; классификации и разновидностей массажа;  основных приёмов 

массажа и их влияние на организм человека; 

умение провести сеанс гигиенического массажа;  сеанс предварительного и 

восстановительного массажа в отдельных видах спорта; 

владение  основными приемами классического массажа; 

NOLFK2506 Научные основы ЛФК  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: 

FCh(OV)2416,  ATOLG1502 

1+2+0 

Цель обучения - овладение научными  и практическими 

навыками по вопросам лечебной физкультуры (ЛФК),  

организовывать проведение врачебного контроля с целью 

оценки функционального состояния спортсменов и лиц, 

занимающихся физической культурой. 

знание  функциональных методов исследования и их оценку; 

умение анализировать и обобщать факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных нарушений в процессе учебной, 

профессиональной и спортивной деятельности; 

владение проведением измерений показателей физического развития и 

функциональных проб. 

MOO2507 Методы оздоровления 

организма  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ATOLG1502 

FULFK1503 

1+2+0 

В курсе рассматриваются общие и конкретные цели и задачи  

в сфере физического воспитания, спортивной подготовки, 

двигательной рекреации и реабилитации как составной части 

гармоничного развития личности, укрепления её здоровья и 

физического совершенствования 

знание вопросов восстановительного лечения больным на разных этапах  

методами физической реабилитации; 

умение определять общие и конкретные цели и задачи  в сфере физического 

воспитания, спортивной подготовки, двигательной рекреации и реабилитации  

владение проведением процедуры лечебной гимнастики и массажа на разных 

этапах восстановительного лечения больных; 

ChMLFK3508 Частные методики ЛФК  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  ATOLG1502 

1+2+0 

В курсе рассматриваются частные методики лечебная 

физкультуры и реабилитации больных с заболеваниями, 

органов пищеварения, болезнях крови и хронической лучевой 

болезни, с заболеваниями обмена, почек и мочевыводящих 

путей, при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата и др. 

знание организации проведения восстановительного лечения больным на 

разных этапах  методами физической реабилитации; 

умение организовать проведение восстановительного лечения больным на 

разных этапах  методами физической реабилитации;  

умение определить группу здоровья с учетом, заболевания и дать рекомендации 

для занятий физической культурой и выбора определённого вида спорта;  

владение навыками составления конспекта проведения процедуры лечебной 

физкультуры при различных заболеваниях у детей и взрослых; 

LFKMT3509 ЛФК и массаж в 

травматологии  

4 кредита/6 ECTS 

Пререквизиты:  ASMN 1413, 

ATOLG1502, FULFK1503 

2+2+0 

В  курсе рассматриваются вопросы заболеваний и травмы у 

спортсменов. Профилактика и реабилитация спортивной 

травмы и заболеваний у спортсменов. Система комплексной 

реабилитации спортсменов. Средства восстановления 

спортивной работоспособности: физические факторы, гидро-

бальнеотерапия, массаж и ЛФК и др. 

знание методики проведения лечебной физкультуры и массажа; методы 

оказания доврачебной помощи пострадавшим при проведении процедур 

лечебной физкультуры и спортивных тренировок; 

умение выполнить лечебную процедуру средствами лечебной физкультуры в 

различных лечебно-профилактических, образовательных и спортивных 

учреждениях; 

владение методами оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

проведении процедур ЛФК и спортивных тренировок; 

ChMM3510 Частные методики массажа  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: ASMN 1413, 

ATOLG1502, FULFK1503 

1+2+0 

В курсе даются сведения об анатомо-физиологическом 

обосновании и гигиенических основах массажа, показаниях и 

противопоказаниях к его проведению, классификации массажа. 

Прививаются навыки  по технике и частным методикам 

предварительного, восстановительного массажа, а также 

массажа при повреждениях и заболеваниях, связанных со 

спортом.  

 знание основных особенностей применения массажа в спорте и туризме, а 

также при лечении повреждений и  заболеваний, связанных с ними. 

умение  провести сеанс лечебного массажа при наиболее распространенных 

повреждениях и заболеваниях, связанных со спортом и туризмом; 

владение частными методиками проведения сеанса гигиенического и 

спортивного массажа;  

TOAFK4511 Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры  

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   

Целью модуля является  ознакомление  студентов со 

структурой дисциплины, формами социальной адаптации и 

реабилитации средствами физической культуры инвалидов, В 

модуле даются современные концепции экологической  

физиологии, физические и химические закономерности, 

знание естественнонаучных основ, необходимых для профессиональной 

деятельности по физической культуре и спорту; умение  применять навыки по 

адаптивной физической культуре и работе с инвалидами; владение медико-

биологическими прикладными вопросами, позволяющими решать научно-

практические проблемы физической культуры и спорта. 



FULFK1503, TFKS 3403 

1+2+0 

протекающие в организме, адаптация, понятие гомеостаза.   

LTBAD4512 Лекарственные травы и 

БАДы 3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Целью дисциплины является обучение студентов знаниям, 

навыкам и умениям в области анализа и контроля качества, а 

также стандартизации, официальных видов растительного 

сырья и продуктов, используемых фармацевтической 

промышленностью для производства лекарственных средств 

природного происхождения. 

 

знание требований НД на официальные виды лекарственного растительного 

сырья, продуктов животного происхождения; правила отбора репрезентативных 

проб сырья для контроля качества сырья на складах и в аптеках; 

характеристики сырьевой базы лекарственных растений и организацию 

заготовок лекарственного растительного сырья; системы государственных 

мероприятий по рациональному и пользованию и охране лекарственных 

растений 

умение пользоваться научной, научно-популярной литературой и нормативной 

документацией, связанных с анализом и контролем  качества лекарственного 

растительного сырья; определять по морфологическим признакам 

лекарственные растения в живом и гербаризированном видах; 

  MЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МОДУЛЬ  

IP(PO)2601 Инновационное 

предпринимательство (по 

отраслям) 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и 

практических навыков в области управления инновационной 

деятельностью на уровне фирмы, принятия и обоснования 

решений о методах коммерциализации научно-технических 

инноваций в условиях неопределенности и риска, освоение 

инструментария оценки затрат и результатов инновационного 

предпринимательства, навыков обосновать выбор источников 

и инструментов финансирования инновационной 

деятельности, организации и управления предприятиями, 

специализирующимися на инновационной деятельности. 

знать  современные тенденции и разновидности экономического развития; 

уметь оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке 

и выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, позволяющего 

получить и сохранить конкурентные преимущества; 

владеть  методами расчета  показателей общей и коммерческой эффективности 

инновационных проектов. 

IP2602 Интеллектуальное право 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты: нет 

2+1+0 

Цель дисциплины –  дать представление об интеллектуальном 

праве как подотрасли гражданского права,  ознакомить с 

действующим законодательством, регулирующим отношения 

интеллектуальной собственности, проблемами и практикой 

его применения, ориентироваться в составлении таким 

документов как авторский договор, документы на 

оформление патента, а также прав на иные объекты 

интеллектуальной собственности. 

уметь  ориентироваться в порядке защиты прав авторов, патентообладателей, 

соавторов; 

владеть навыками  составления авторского договора, документов на 

оформление патента, а также прав на иные объекты интеллектуальной 

собственности. 

BS3603 Биоритмы и спорт 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  FCh(OV) 

2416,  TFKS 3403 

2+1+0 

В курсе даются теоретические и практические знания о 

биоритмах и их влиянии  на спортивный результат, здоровье в 

процессе физкультурно-оздоровительной деятельности и 

учебно-тренировочных занятиях. 

знание о биоритмах человека, и их влиянии  на спортивный результат, здоровье 

в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности и учебно-

тренировочных занятиях. 

умение их использовать в сфере рекреации, спортивно-оздоровительной 

деятельности, а также в избранном виде спорта 

ORPS3604 Основы рационального 

питания спортсменов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:   FCh(OV) 

2416,  TFKS 3403 

2+1+0 

Цель освоения дисциплины «Основы нутрициологии» - 

сформировать у студентов знания о значении полноценного 

сбалансированного питания в обеспечении здоровья и 

высокой  работоспособности человека, в том числе в 

условиях спортивной деятельности. 

 знание физиолого-гигиенического значения основных пищевых веществ и 

факторы, определяющего уровня потребности организма в этих веществах; 

основных принципов рационального питания; особенностей питания 

спортсменов различной специализации; 

умение  использовать полученные знания для организации рационального питания 

человека, в том числе при  занятиях различными видами спорта; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение  навыками составления пищевого рациона для людей различного 

пола, возраста и вида деятельности, в том числе спортсменов различной 

специализации; 

FMISMLFK 2605 Функциональные методы 

исследования в спортивной 

медицине и ЛФК 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  FCh(OV) 

2416,   

TFKS 3403 

2+1+0 

Рассматриваются вопросы организации обследования лиц, 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Особенности методов врачебного обследования в 

зависимости от занятий отдельными видами спорта: 

спортивный анамнез, оценка здоровья и функциональное 

состояние организма при физических нагрузках систем 

кровообращения, дыхательной, нервно-мышечной, 

газообмена, нервно-мышечного аппарата с учётом 

спортивной специализации. 

знание особенностей врачебного контроля за детьми и подростками, 

занимающимися спортом.  

знание атомо-физиологических особенностей женского организма и реакций на 

физическую нагрузку, женский спортивный морфотип.  

знание критерий оценки результатов тестирования. 

умение применять методы тестирования: велоэргометрия, степ-тест, тест на 

тредмиле.  

владение методами биохимического и иммунологического контроля в спорте и 

ЛФК.  

FV2606 Физиология высокогорья 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  FCh(OV) 

2416,  TFKS 3403 

2+1+0 

В курсе рассматриваются современные концепции 

экологической  физиологии, физические и химические 

закономерности, протекающие в организме, адаптация, 

понятие гомеостаза.  

знание вопросов о физиологических механизмах, обеспечивающих регуляцию в 

поддержание гомеостаза организма. 

PST3607 Профилактика спортивного 

травматизма 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  FCh(OV) 

2416,  TFKS 3403 

2+1+0 

В курсе рассматриваются вопросы: причины и профилактика 

спортивных травм, классификация спортивных травм, 

организация первой помощи спортсменам при острых 

травмах в условиях тренировок и соревнований, содержание 

системы реабилитации спортсменов, этапы и средства 

реабилитации, сроки возобновления занятий спортом после 

острых заболеваний, значение динамических наблюдений на 

тренировке после заболевания.  

знание факторов и причин травматизма, заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной, профессиональной и спортивной деятельности; 

владение проведением процедуры лечебной гимнастики и массажа на разных 

этапах восстановительного лечения спортсменов после травм; 

OPVS3608 Оптимизация процесса 

восстановления спортсменов 

3 кредита/5 ECTS 

Пререквизиты:  FCh(OV) 

2416,  TFKS 3403 

2+1+0 

В курсе даются современные представления о механизме 

утомления, рассматриваются вопросы утомления при 

мышечной работе разной интенсивности, гетерохронизме 

восстановительных процессов вегетативных и двигательных 

функций, зависимость восстановительных процессов от 

характера интенсивности мышечной деятельности и возраста.  

знание классификации средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности.  

знание педагогических, психологических и медико-биологические средств 

восстановления.   

умение использовать физиологические и фармакологические средства 

повышения работоспособности спортсменов. 



 

 

 

SPECIALTY  5В060700- BIOLOGY 

discipline 

code 

The name of discipline, the 

number of credits 

prerequisites, the distribution 

by type of occupation 

The goal, objectives, an outline of the module (course) learning Outcomes 

(knowledge, skills) 

STATE compulsory modules 

HRK 1101 

History of  Kazakhstan  

 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites : none  

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood through the study of specific sources and historical facts from the 

standpoint of new theoretical and methodological views. 

 

Content. The historical bases and periods of formation of the independent Kazakhstan statehood. 

Historical and comparative analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan statehood 

compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of 

establishment of the independent Kazakhstan statehood 

in the context of the global and Eurasian historical 

process; 

- the ability of comprehending objectively and 

thoroughly the inherent advantages, features and value 

of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in 

the study of complicated historical processes, 

phenomena and historical figures of modern Kazakhstan. 

 

PОK(R)L 

1102 
Professionally-oriented Kazakh 

(Russian) language 3 credits / 

ECTS 

Prerequisites : none  

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce dialogues and monologues   in 

the Kazakh (Russian) language in  every day scientific and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, the co-allocation of  the 

functioning and development  of the Kazakh  (Russian) language with the socio-economic, cultural, 

historical, political situation in Kazakhstan and in the world, with constitutional legal bases of the 

Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  

structure and functioning  of the  Kazakh language units 

for working at  texts  on speciality to formulate a 

professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, 

summary and description; the ability to synthesize the  

scientific information in the form of a thesis of the issue. 

 

РОFL 1103 

Professionally-oriented foreign 

language  

3 credits / ECTS 

Prerequisites : none  

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including the  professional terms and 

clichés, development of listening skills, improvement of students' abilities in reading authentic 

publications on suggested topics from professional press and the development of  skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. The course is designed for 

students with the average and high levels of language proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, 

Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich 

vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  

material. 

 

PSK 2104 

Philosophy of scientific 

knowledge  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and algorithm of scientific search based 

on fundamental knowledge in the sphere of philosophy, as well as possibilities of interdisciplinary 

methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and technology, engineering, technical 

knowledge and art, the role of science in social progress, and also in genesis and solution of global 

tasks of modern society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern Philosophy, its basic principles, laws and 

mechanisms of cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and technology, basic spiritual values 

and their importance for professional activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic and methodological spheres of 

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific 

knowledge; its essence and interrelation of philosophical 

and general scientific worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of 

the cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern 

society and their importance for the professional 

activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of 

modern socio-cultural situations from the point of view 

of critical thinking methodology; 



science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern Philosophy. Forming the idea of the 

objective law of existence and the development of the community, state, civil society and 

individuals, of the principles of tolerance and intercultural dialogue as conditions of existence of a 

global society. Developing the students’ culture of critical thinking and their skills of independent 

reflection on their own methodological problems.      

- skills to use knowledge of principles, laws and 

categories of Philosophy in the process of solving 

professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and 

applying of tools of critical thinking to the analysis of 

scientific, cultural, social and political phenomena and 

processes. 

Social-communicative module 

PIK 2201 Psychology of interpersonal 

communication 

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none 

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological knowledge about interpersonal communication 

in the modern world, revealing their importance in the process of becoming a professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the major paradigms, theories, and concepts of 

modern psychology of interpersonal communication. The theoretical and empirical study of the interpersonal 

communication   psychological problems based on the study of cognitive processes, mental states and individual 

psychological characteristics of the individual. Basic categories and concepts of social psychology, methodological 

foundations of social psychology, the basic theories, concepts and principles of social psychology, the nature, content 

and form of psychic phenomena, laws of their dynamics, methods and techniques of researching interpersonal 

communication, the essence of the new psychological techniques and technology of studying  interpersonal 

communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication 

in the accordance of the cognitive processes and  regulatory 

conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

modern  psychology of  interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern 

psychology of  interpersonal communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological 

knowledge in interpersonal communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms 

of interpersonal communication in order to identify his personal 

attributes and  form  his  psychological characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with 

others in the context of interpersonal communication and group 

interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, 

implementation, analysis , processing of the data and correct 

interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve 

the individual in terms of interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in 

order to harmonize the individual and his relationship with others . 

TPP 2202 

Theoretical and Applied 

Political Science  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, the political system of the Republic of 

Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the political processes in Kazakhstan and in the 

world. Program documents and the President's Addresses, strategic directions of home and foreign policy of the 

Republic of Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, an understanding of the major tendencies 

in world politics and international relations, contribution to the  national security  strengthening and terrorism and 

extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political 

activity to resist various forms of manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to 

the new conditions, taking into account the socio-cultural, 

ideological, political and religious differences. 



ELSU 2203 

Ethics of personal and social 

success  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving ethical standards in various areas of 

professional activity. Formation for future professionals of knowledge about the basic ethical concepts, regularities of 

forming ethical conduct in the process of a person’s socialization. Introduction to the basic stages and tendencies in the 

development of ethics. Revealing  the contents of fundamental ethical guidelines that form the moral position of  an  

individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a 

sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical 

decisions in difficult situations of everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of 

others in terms of ethics and  morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in 

accordance with the rules of etiquette. 

KR 2204 

Culture and Religion  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities of Kazakhstan, consideration 

of the evolution of Kazakhstan peoples’ cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied for researching Kazakhstan 

regions’ cultural and  religious phenomena; concept of “dialogue”  as one of the basic categories of 

the 20-21 century humanities, as well as peculiarities of theoretical language of describing its 

fundamental existential and socio-cultural parameters, boundaries and horizons. Specific features of 

man’s metaphysical and religious experience as ontological bases of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and 

cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the 

hierarchy of core values of  the past and present 

religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible 

interaction of philosophy, religion, science and arts in 

the process of solution of the main world-outlook 

problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  

interconnections of regional cultural phenomena, to 

identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional 

interaction taking into account ethno-cultural and  

confessional differences. 

OPS 2205 

General and Applied Sociology  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make the students aware of social 

processes taking place both in the world and Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, 

poverty and wealth, social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and group differences between 

them. Main laws of society development, basic sociological concepts, methods of sociological 

research, contemporary sociological theories, main trends and results of contemporary research in 

sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the 

processes and phenomena taking place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or 

innovative sociological approaches in solution of 

professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written 

forms correctly and reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain 

situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and 

respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public 

speech, argumentation, conducting discussion and 

debate. 

 



BZhCh 2206 

Safety of human life  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills necessary for creating proper 

living environment and labour conditions, identification of negative impacts of living environment, 

elaboration and realisation of protective measures to secure the man and living environment from 

negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and features, types of impact of 

harmful and dangerous factors on the man and natural environment, methods of protection. Bases of 

theoretical analysis and prediction of hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and 

techno-sphere disasters within the sphere of professional 

activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s 

competence and authority in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s 

living environment, to assess the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety 

technologies in emergency situations. 

 

 

EUR 2207 

Environment and Sustainable 

Development  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge on ecology and stable 

development, protection of environment and rational  environmental management  to train qualified 

specialists with a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the environment; mechanisms of 

ecosystems and biosphere stability and functioning;  place and role of  ecology in modern economic, 

political and social problems solution; modern global economic problems, their causes, stages of 

formation and consequences. Special place in the discipline is given to stable development of nature 

and society, international cooperation in the sphere of environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-

caused ecological processes and to find the ways of their 

regulation;   

- the ability to understand modern concepts and 

strategies of stable mankind development aimed at 

systematic changing of traditional forms of management 

and people’s lifestyle in order to preserve stable 

biosphere and society development without  disastrous 

crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of 

basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment in order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific 

targets and  priorities of stable nature and society 

development. 

KP 2208 

Kazakh law  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to study the main regulations of 

basic norms of legal documents in the RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society and social state. Basic trends of 

Kazakhstan’s law policy conception in 2010-2020 and ”The Strategy “Kazakhstan - 2050”. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan 

in historical and law context and in current situation of 

national legal system integration into the world system 

of laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge 

in daily activity  in defending   constitutional rights and 

freedoms.  

 

OE 2209 

Principles of Economics  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas and regularities of economy 

functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and macroeconomic indices, their computing 

methods. The mechanism of market pricing, competition and economic development trends. Basis of 

economic development of modern international economic relations system and world market 

development trends. 

 

- knowledge of the basic economic reorganizations in 

the society, logics and interconnection of phenomena  

and processes in the society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  

in professional activity. 

NATURAL SCIENCE (STEM) MODULE 



ITB 2301 Information technologies in 

biology 

3 Credits/5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+0+2 

Studies of the Structure PC device. Information technology store the data presented in the computer. 

Files and directories. 

File System. Software development, its structure. 

Operating systems and engineering works and functions. Algorithms and flowcharts. 

Interface User. Technological solutions of the problem PC. MS Word text editor. Technology for 

creating and editing documents. Excel MS table editor. 

The basic technology for creating, editing desks. 

 

-knowledge in the field of devices, personal computing and 

technology for their work, knowledge of algorithms - the 

ability razrabotyvat software and individual programs; 

- Working knowledge of operating systems, different tools; 

- Possess a sufficient level of 

word processing and spreadsheets and applications 

BFiz 3302 Biophysics 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisite : Physics, human 

physiology and animals  

 2 +0 +1 

Purpose: to give students a deep and fundamental knowledge about objects and features of 

biophysical processes and phenomena, principles of biophysical approach to biological processes; to 

acquaint with the basic laws and principles of Biophysics. 

Main tasks: 

-to give the students the knowledge of basic biophysical sections of Biophysics; 

-an understanding of the fundamental laws and applied research of Biophysics;  

-describe the most important achievements of the Biophysics and about the prospects for its 

development; 

students form the basis of the theoretical and applied thinking, allowing the use of advances in 

biology, biophysics. 

KNOW Basics of Cell Biophysics, and holistic systems; 

basic physical laws underlying biological processes and 

phenomena; the first and second laws of thermodynamics; 

Hess's law, principles and Prigogine. and e. Bauer; 

mechanisms of bioelectric and photobiological processes; 

Fundamentals of radiobiology and radiation mechanisms 

of defeat; mechanisms generating biological rhythms; 

principles of electrical conductivity of Biosystems; the 

main biophysical methods. 

Be able to: apply the theoretical knowledge and practical 

skills in the practice of their own research. 

Bioch 2417 Biochemistry 

3 credits /5 ECTS        

Prerequisite: None 

(2+0+1) 

The aim of the course – study the structure and properties of important biological compounds: 

proteins, nucleic acids, carbohydrates, lipids, and their chemical reactions in the organism and the 

importance of these transformations for understanding the basics of life. 

Objectives of the course:  

- the formation of the students a certain amount of knowledge and skills in the field of biochemistry; 

 - the acquisition of knowledge by the main classes of biological agents (their structure, properties 

and mechanisms of their functioning); 

 - the acquisition of knowledge about the basic metabolic pathways in the organism; 

 - the development of modern methods of students laboratory tests; 

 

 

After studying the discipline of students must: 

have an understanding of the structure, properties and 

functions of the main classes of biological compounds, 

chemical reactions and importance of these 

transformations for the body. 

be able to take this knowledge as a system of interrelated 

ideas logically, be ready to act rationally and 

independently, in accordance with its science-based 

conclusions, observations and experiences obtained in the 

performance of practical tasks. 

be familiar with basic methods of biochemical research 

 

BLOCK OF PROFESSIONAL MODULES 

Bot 1101 Вotany 1 

3 credits /5 ECTS        

Prerequisite: None 

(2+0+1) 

The course examines current problems of structural botany. The 

purpose of this course is to study the structure of the plant cell, 

morphology and anatomy of plants. Students learn the structure of the 

plant cell, organography and structural features of plant, life forms and 

their ecomorphs. 

- knowledge of the characteristics of the morphology and anatomy of plants; 

- ability to use knowledge of structural botany in issues  of taxonomy and classification 

of plants. 

 



Bot 1201 

 

Botany 2 

3 credits /5 ECTS        

Prerequisite: None 

(2+0+1) 

The course examines important issues of classification, systematization 

and nomenclature of plants. 

Students learn in this course 

  - studying the biological characteristics of lower and higher plants; 

major taxonomic groups of algae, fungi, lichens, vascular plants 

(arhegonialy, flowering); 

- consider the principles of classification and systematization;                                                         

- determine the practical and theoretical values of plants 

-knowledge of the structural features of the lower and higher plants;                                         

- the ability to use knowledge of plant taxonomy in solving theoretical and practical 

issues and implementation of research. 

Zoo 2403 Invertebrate Zoology 1 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: None 

(2+0+1) 

The module considers the biodiversity of invertebrates, the basic laws 

of evolution and fuktsionirovaniya animals, biological and ecological 

principles of sustainable use of resources. 

nobility: main concepts, methods and prospects of development of zoology; varieties of 

invertebrate animals and main regularities of their formation; morphology and structure 

of systems of bodies, evolution and systematization of the main representatives of 

invertebrate animals; place and role of animals in ecological systems, economic, 

medical and trade value; 

to be able: to use methods in zoological researches, to raise scientific questions; 

possession: collecting and preparation of scientific materials on zoology and 

mathematical processing of results of field and pilot studies. 

Zoo 2404 Vertebrate Zoology 2 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: None 

(2+0+1) 

The module considers the biodiversity of vertebrates, the basic laws of 

evolution and fuktsionirovaniya animals, biological and ecological 

principles of sustainable use of resources. 

nobility: main concepts, methods and prospects of development of zoology; varieties of 

vertebrate animals and main regularities of their formation; morphology and structure of 

systems of bodies, evolution and systematization of the main representatives of 

vertebrate animals; place and role of animals in ecological systems, economic, medical 

and trade value; 

to be able: to use methods in zoological researches, to raise scientific questions; 

possession: collecting and preparation of scientific materials on zoology and 

mathematical processing of results of field and pilot studies. 

ecological principles of rational use of stocks. 

K B 1406  Bioresources Kazakhstan 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: 

2 +1 +0 

The course examines the issues of diversity resources of flora and 

fauna; methods for the preparation of these materials and the way the 

management and protection of biological resources of Kazakhstan 

 

- knowledge of systematic provision of main types of biological resources; areas of 

distribution and place of their dwelling; prospects of researches in Kazakhstan. 

- ability to use various methods of the accounting of the main resource types; 

competently to develop reproduction and security actions. 

- possession of practical skills of use of the conventional bioresources, and also products 

(and substances) received from them, skills in carrying out research works when using 

the techniques got from others and this course. 

Mat 1407 Mathematics 

3 Credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+2+0 

 

Study of the elements of linear algebra and analytic geometry. 

Introduction to Mathematical Analysis. Differential calculus of 

functions of one variable. Investigation of the by using one derivative. 

The concepts of complex numbers. Indefinite, definite, improper 

integrals. 

knowledge of differential and integral calculus; 

- Ability to apply mathematical problems  in biotechnology in the construction of 

mathematical models 

-ability on the basis of mathematical analysis to develop practical recommendations; 

Be skilled in the construction of mathematical models. 

Him 1408 Chemistry 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: None 

2 +1 +0 

The module is aimed at the study of the foundations of modern 

chemistry: modern classification and nomenclature of inorganic 

compounds; ideas about the structure of atoms, molecules and chemical 

bonding of the structure of matter and the relationship between the 

structure and chemical properties of the substance, the basic laws of 

chemical reactions. 

 

know: general patterns of change in the properties of elements and their compounds, 

transformation of substances occurring in chemical processes; 

be able to: make chemical equations, solve problems and exercises; predict products of 

chemical processes; 

have: skills to put modeling and experiments to apply this knowledge to the solution of 

scientific, industrial and practical problems. 



Fiz 1409 Physics 

3 Credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2 +0 +1 

The module opens the following sections of modern physics 

mechanics, molecular physics and thermodynamics, electrostatics, 

electromagnetism, optics, atomic and nuclear physics to solve problems 

on the basis of professional knowledge of physics. The module 

examines the theoretical and practical aspects of physics. 

know: the metric system and the rules for their application, the basic laws of kinematics, 

physical fundamentals of mechanics, physical conservation laws; accelerated systems 

and the nature of inertial forces, concepts and laws of physics rotating rigid body, the 

basic elements of the theory of the gravitational field on the sample, and the electrostatic 

fields, oscillatory processes their nature and the methods of description, the wave 

processes and their properties; beginning of hydrodynamics, the basic concepts and laws 

of thermodynamics and the kinetic molecular theory, principles of solid state physics, 

principles of electrostatics and electrodynamics, the laws of the DC and the foundations 

of classical electron theory, principles of physics of electromagnetic phenomena 

proceeding in the matter, the nature of diffraction and interference of light, structure and 

nature of the atom, a basic understanding of quantum mechanics, composition, structure 

and transformation of atomic nuclei, the basis of nature of radioactivity. 

be able to: make the conversion of physical units of the metric system of another one, to 

find and develop the necessary in the field of biology physics literature, solve simple 

physical tasks, independently develop work instructions for the physical hardware, to 

choose the specialization required for scientific or technological problem of physics 

consultant and correctly formulate arising in the course of his career issues and 

challenges. 

MV 2410 

 

Microbiology and virology 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: None 

2+0+1 

 

The course acquaints with representatives of the third kingdom of 

wildlife, their properties, a role in the nature and human life, the 

principles of classification; their variety, the ultrastructural 

organization of a cage, with features of their growth and reproduction 

depending on physical and chemical factors, the main properties of 

viruses, methods of their allocation, the principles of classification and 

a reproduction of viruses. 

- to know about the world of microbes, their role in the nature and human life; about the 

main properties of microorganisms and viruses, structural organization of a cage; about 

the principles of their classification. 

- to be able to use microorganisms as objects for scientific researches and the practical 

purposes; to work with microbic cultures, to allocate them from objects of environment; 

to use microscopic methods when studying microorganisms. 

Top2411 Pedology 

3 Credits/5 ECTS        

Prerequisites: Physics, 

Chemistry, Ecology. 

2 +0 +1 

The aim of the module is to develop knowledge about a particular shell 

of the Earth - the soil as a natural body, its formation, evolution and 

properties of the modes. The course examines the process of soil 

formation and environmental factors of soil formation, problems of 

protection and rational use of soil resources 

- Knowledge of the place and the role of soil in terrestrial ecosystems and agricultural 

lands; 

- The ability to describe the soil profile and diagnostic features to determine the type, 

subtype, genus, species, subspecies, variety and discharge of soil; 

- Skills soil maps and mapping of soils; 

- The ability to assess the condition and level of fertility in terms of physical, chemical, 

physico-chemical and biological properties; 

- The ability to make calculations reserves of humus and plant nutrients, to design 

measures for the protection and sustainable use of soil in the economy. 

BKT 1309 Cell and Tissue Biology 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2 +0 +1 

The purpose of the course - to give a complete overview of the main 

methods of studying the microscopic and ultramicroscopic structure of 

cells and tissues, the theoretical foundations of modern histochemical 

techniques to teach students the basic techniques of making histological 

preparations, followed by their study and description. 

to know the technique of making microscopic preparations, proper sampling of material, 

its fixation, washing, dehydration, and fill the histological material; 

-be able to work on the microtome, own major histological staining methods; 

-possess the skills of "reading" histological slides and electron diffraction. 



Gis2413 histology 

3 credits. / 5 ECTS 

Prerequisites: None 

2 +0 +1 

The course focuses on the study of the main tissue systems of animals 

and humans: epithelial, tkaeny internal environment, muscular and 

nervous, general patterns characteristic of the tissue levels of the 

organization, structural features, the development and activity of 

specific tissue systems. 

knowledge about the origin of tissues in the individual and historical development, on 

the morpho-functional classification of tissues for regeneration and the relationship 

between different types of tissue. 

-ability for histological preparations determine the types of tissues and cells, and to 

characterize substance. 

AA2414 Anthroponomy 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: cell biology, 

histology 

2+0+1 

The aim of the module is to examine the anatomy of the human body 

and form of future specialists knowledge about the integrity of the 

structure and function of organs and systems of the human body 

- Knowledge of the structure of all the internal organs and systems of organs and their 

functions, the basics of the regulation, 

- The ability to classify individual organs, to understand the topography of the organs 

and their systems, display on models and natural preparations of structural details. 

- Retrieve and analyze information from the literature, the base-information, electronic 

sources, 

- Knowledge of methods of generalization, analysis, perception of information about 

holistic representation of the unity of the structure and functioning of a living organism 

during its life. 

OFR 2313 Fundamentals of Plant 

Physiology 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: None 

Fundamentals of Plant 

Physiology 

2+0+1 

 

The course includes basic physiology of the following topics: the 

structure and function of organelles of eukaryotic cells and prokaryotic 

way of oxidation of respiratory substrates, photosynthetic and oxidative 

phosphorylation, the physiological role of metabolites of growth and 

development of living organisms 

know: the theoretical and methodological foundations of Plant Physiology, mechanisms 

for interaction of body parts and the body as a whole with the environment, about the 

achievements and prospects of the physiology and its practical application. 

be able to: apply the knowledge and skills for developing new biotechnological methods 

and techniques of management functions of the body. 

AzhZhF2416 Human and animal 

physiology  

3 credits /5 ECTS        

 Prerequisites: human 

anatomy, cytology, 

histology, biochemistry 

2+0+1 

 

The course "human and animal physiology is one of the basic training 

of biologists. Study of the physiological mechanisms of interaction, 

regulatory systems enables students to understand the mechanisms 

sustaining the constancy of the internal environment and an adequate 

response to a changing environment and functional activity. 

The purpose – formation at students of system of knowledge and ideas 

of processes of activity of a human body and animals in their unity and 

interrelation with environment. 

Tasks: • to give to students modern ideas of mechanisms and 

regularities of activity of bodies, systems, an organism as whole; • 

formation of the functional thinking being base of professional 

creativity of the expert; • methodical preparation and formation of 

practical skills of carrying out physiological experiments; • acquisition 

of necessary basic knowledge for an assessment of reserve and 

adaptation opportunities of an organism.  

 

 

Short description of a course: The course "Human Physiology and Animals" is one of 

the main in basic preparation of  biologists. Studying of physiological mechanisms of 

activity, interaction of regulatory systems gives the chance to students to understand 

mechanisms of maintenance of constancy of the internal environment of an organism 

and the organization of the adequate answer in the conditions of changing habitat and 

functional activity.  

Results of training on discipline: Main forms of competence of the bachelor At 

development of the course "Human Physiology and Animals" it is necessary to know:  

• theoretical and methodological bases of physiology;  

• mechanisms and regularities of activity of vegetative functions of an organism; 

 • the mechanisms providing interaction of separate parts of an organism and an 

organism as whole with environment;  

• achievements, prospects of development of physiology and its practical application.  

Gen3418 Genetics 

3 Credits/5 ECTS        

Prerequisites: Botany, 

Biochemistry, Cell Biology. 

2+0+1 

Purpose of the course - to provide knowledge about two major 

properties of living things on Earth - heredity and variation. The course 

addresses the molecular basis of heredity, mechanisms of interaction 

between allelic and non-allelic genes, genetic analysis, genetics of the 

sex and sex-linked inheritance, genetic and cytological mechanisms of 

- Know the basic laws of genetics and molecular mechanisms of inheritance of traits; 

- Be able to plan a genetic experiment and solve genetic problems; analize research 

outputs and provide for basic genetic findings. 



 crossover, mutation variability, human genetics and genetic processes 

in the population. 

Imm3419 Immunology  

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: 

PhChZh 2416, Bioch 2417, 

AnatCh 2414, BiolKl 2312, 

Gist 2313, MicVir 2310  

A brief course outline-the study of the General principles of the 

development of the immune system in phylogeny and ontogenesis of 

humans and animals, phylogenetic schemes evolutionary formation and 

complication of the immune response in response to the introduction of 

a foreign body. The acquisition of knowledge and skills of students in 

identifying subpopulations of lejkocitarnyh, their localizations, stages 

of formation, maturation and reinforcement.     

Purpose: to form a coherent picture of the immune system as a factor 

in maintaining a unique genetic code of the individual. 

 

Objectives: 1. to know all the types and mechanisms of nonspecific 

innate and acquired specific immunity, functional load of immune 

cells, the stages of formation, growth and involution of Lymphoid 

organs;  

2. understanding the biological role of the immune system to protect 

the body from foreign substances and organisms genetically. 

skills: proficient with immunological Diagnostics. 

Competences (results of training): 

nobility:  all types and mechanisms of the congenital nonspecific and acquired specific 

immunity, functional loading of immunocompetent cells, stages of formation, growth 

and involution of lymphoid bodies;  

to be able:  to apply the received knowledge in research work, to be able to apply the 

received knowledge in other branches of science of applied value.  

to own: skills of work with the equipment for immunological diagnostics. 

 

BOA3420 Methods of teaching biology  

3 credits/5 ECTS         

Prerequisites: 

basic science discipline cycle  

Postrekvizity-pedagogical 

practice 

2+0+1 

The purpose of teaching disciplines: to acquaint students with 

modern trends of development of continuous biological education.   

methodological problems, structure, content and methodology of 

Biology education. Teaching. 

Objectives: • lay the foundations of a scientific and practical 

knowledge for the discipline, to the understanding of basic theoretical 

and practical development of Biology education; 

• create a methodological skills, ensure the transformation of primary 

vocational-pedagogical skills in skills; 

• teach students to study State-of-the-methodic science, advanced 

pedagogical experience, new technologies of teaching biology. 

• to develop educational consciousness and professionally meaningful 

qualities of biology teachers, professional culture, creative thinking, 

individual style and research approach to professional activities, the 

need for continuous self-improvement and self-education of teachers 

 

Students should know: -content and structuring principles sections of school course 

"Biology"; 

 -methodology of formation of biological concepts; 

 -classification and characterization methods and methods of teaching; 

-the form of organization of educational process in biology. 

be able to: 

-analyse the curricula, textbooks and courseware in biology; 

-to plan, organize and conduct educational and scientific-educational work; 

-use a variety of methods, tricks, lesson learning and knowledge control-laboratory 

conducted competently methodically and practice sessions. 

own:- of the studied discipline. 

MB3421 Molecular Biology  

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites: 

Biochemistry, cytology and 

histology, Genetics. 

2+1+0 

Purpose of the module is to study the fundamental processes of 

molecular-genetic cells. The course considers the physical and 

chemical and structural organization of the genetic material of the Pro-

and eukaryotes. Special attention is paid to the modern views and 

methods studies the molecular mechanisms of implementation and 

regulation of gene expression, replication, recombination, and DNA 

repair. 

-know the physico-chemical properties and different levels of organization of the 

genetic material of the Pro-and eukaryotes; the basic approaches of molecular biology 

studies;  

-be able to use all the equipment and materials necessary to conduct laboratory studies 

to explain the molecular point of view, different approaches and methods of study of 

molecular genetic processes; 

-be familiar with laboratory equipment, processing reports of laboratory tests. 



ZhDB4422 The theory of evolution  

3credits/5 ECTS        

Prerequisites: 

Cytology and histology, 

biochemistry, genetics, 

molecular biology. 

(2+0+1) 

Purpose of the module is creation of the materialist worldview on 

origins of life on Earth. The course considers the theory of evolution, 

the evidence of its tasks, and the methods of studying the evolution of 

organic nature; Elementary factors, mechanisms and patterns of 

evolution of life on Earth, the problem of micro and makroèvolûcii, 

anthropogenesis. 

-to know the history of origin and development of evolutionary ideas;  genetic, 

ontogenetic and environmental foundations of evolution; causes and mechanisms of 

micro and makroèvolûcionnyh processes; filocenogenez and causes the direction of 

evolution; mirovozrenčeskoe value of the theory of evolution; 

-be able to use the evolutionary approach in the analysis of specific biological facts and 

phenomena; 

-have the skills to synthesize the data mapping and special biological disciplines for 

identifying patterns of biological processes at different levels of organization of living 

things in time and space 

ET4423 evolutionism 

3kredita / 5 ECTS 

Prerequisites: Cell Biology 

and Histology, Biochemistry, 

Genetics, Molecular Biology. 

The aim of the module is to develop a materialist worldview of the 

origin of life on Earth. This course covers the theory of evolution, its 

objectives, evidence and methods of studying the evolution of organic 

nature; elementary factors, mechanisms and patterns of evolution of 

life on Earth, the problem of micro-and macroevolution anthropogenes. 

- Know the history of the origins and development of evolutionary ideas , genetic , 

developmental and environmental bases of evolution , the causes and mechanisms of 

micro-and macroevolutionary processes, and the reasons phylocoenogenesis direction of 

the evolutionary process ; outlook and importance of the theory of evolution ; 

- To be able to use an evolutionary approach to the analysis of specific biological facts 

and phenomena ; 

- Have the skills to summarize and compare data specific biological disciplines to 

identify patterns of biological processes at different levels of organization of life in time 

and in space. 

MODULES FOR INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES 

OTH 1 Botany and Phyto 

OE3502 Plant ecology  

3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No  

(2+0+1) 

The module examines topical issues in plant ecology. 

The aim of this course is to acquaint students with basic ecological types of 

plants course programme also proposes to introduce students to 

communication patterns of higher plants with the living conditions. 

-knowledge of basic ecological types of plants and their characteristics. 

-ability to apply the acquired knowledge to solve scientific, industrial and 

practical ways to classify plants according to their relation to the environment. 

ZhF3503 Local flora  

3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

 (2+0+1)  

The aim of the course: to acquaint students with the natural conditions, 

geographical location and the floristic composition of selected regions of 

Kazakhstan 

-ability to make abstract flora and their main features; 

-the acquisition of skills for research 

 

 

 

MOF3504 Mycology with the bases of 

Phytopathology 

 3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

(2+0+1) 

Course examines topical issues, features and trends in the development of 

Mycology and plant pathologists. The aim of this course is to study the 

causes and effects of plants. Students study biology, systematics and ecology 

of fungi (reason) and effect (secondary signs of diseases of plants) defeat 

their hosts-higher vascular plants. 

- knowledge of Physiology and genetics of plant pathogenic fungi; 

- ability to make a systematic list of plant pathogenic fungi and plant pots 

 



Fit3505 Fitodesign 

3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

(1+2+0)  

 

The course includes a presentation about the introduction of plants in interior 

design office, creating vegetable kompazitsy for interior design, landscaping 

houses, institutions, taking into account environmental features to improve air 

quality in houses, institutions 

knowledge 

- The characteristics of the concepts of fitoergonomike PHYTODESIGN, their 

ecological biological basis; 

- The origin of indoor plants and their requirements for environmental factors 

ability 

- Use this knowledge to effectively grow plants of various types; 

- Select plants for interiors because of their biological and ecological 

characteristics and environmental conditions, composes songs of ornamental 

plants, 

- Landscape design a small form. 

- Use the knowledge and literature to further enhance their theoretical training. 

BRR3506 Biology of Plants 

3 credits/5 ECTS        

Prerequisites:No 

 (2+0+1) 

The aim of the course. To familiarize students with the general patterns of 

plant ontogenesis, the concept of sporophyte and gometofite, alternation of 

phases and cycles of plants,  full ontogeny. Particular attention is paid to the 

morphogenesis, orgonogenesis, phase, and plant development, cell and tissue 

culture and individual Orgon. 

Objectives of the course; 

- Knowledge of the patterns of individual development eggs to full maturity of 

seeds; 

- Knowledge of the complete ontogeny of periodisation, identifying the age and 

structural stages. 

- The ability to grow plants from cells and tissues; 

- Ability to use theoretical knowledge obtained in plants of practical problems. 

LRK3507 

 

Medicinal plants of 

Kazakhstan 

3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

 (2+0+1) 

The aim of the course. To acquaint students with medicinal plants of 

Kazakhstan and their ecological features, distribution and chemical 

composition. Show the meaning and place of herbs t their primennenie at the 

present stage in the practice of medicine. 

Objectives of the course: 

Know the basic of medicinal plants; 

The ability to apply the knowledge gained in the practical work 

Ability to identify medicinal plants belonging ; 

Possession of the main methods of data collection, identification of medicinal raw 

materials inventory and mapping. 

IR4508 

 

Plant introduction 

 3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

 

 (2+0+1) 

To acquaint students with the natural conditions, geographical location and 

the floristic composition of selected regions of Kazakhstan 

-Knowledge of the theoretical foundations of plant introductions; 

-ability to prepare an assortment of plants for landscaping  in the regions of 

Kazakhstan 

OG4509 

 

Overall geobotany 

3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

 (2+1+0) 

The main objective of the course. To familiarize students with the basic 

concepts of Geo, the formation and development of plant communities. 

Particular attention is paid to issues concerning relations between plants in 

plant communities and their relations with the media and the general laws of 

development of the plant cover. 

Objectives of the course: 

Straeniya6 knowledge of ecology and development of plant communities and the 

principles of systematics, relationships in the communities of plants and their 

relationship with the environment; 

The ability to apply this knowledge in educational and professional activities; 

Possession of the main methods of data collection, storage and preparations for 

further analysis of the geo-botanical information in the ongoing geo-botanical 

studies. 

Spe4510 

 

Special Practice  

3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

(0+1+2) 

Purpose: to acquaint students with the composition of the major collections 

of flora of Kazakhstan and to improve the skills of different systematic 

groups of plants 

tasks 

As a result of the passage of Special practical, students should know: 

- Characterization of the largest families of the flora of Kazakhstan and more 

important in the economy of a group of plants; 

- Be able to determine the identity of the plants to certain taxonomic groups 

(families, genera and species); 

- Be able to make a key for the definition of families, genera and species; 

- To acquire practical skills to carry out research on the flora. 

 

 



PVR4511 

 

Coastal water and the aquatic 

vegetation 

 3 credits /5 ECTS        

Prerequisites: No 

(1+1+0) 

  The goal of the course "coastal water and the aquatic vegetation is to 

introduce students to the three main sections: morphology, Anatomy and 

taxonomy of higher aquatic plants. The course develops students ' 

understanding of evolutionary and morpho-physiological aspects of 

variability of flora of different reservoirs. 

Knowledge:-anatomical and morphological characteristics of aquatic plants; 

-Systematics of modern coastal water plants; 

ability to:-be abstract aquatic life. 

OTH 2 "Zoology" 

MEI3502 Methods of Zoological 

Research  

2credits/3 ECTS        

Prerequisites: Zoology. 

general ecology 
(1 +1+1) 

The module introduces the principles of research, basic types of Zoological study, 

methods for collecting and processing the primary collector material, techniques 

of observation and identification of animals in nature, as well as mastering the 

most common and special innovative techniques to address various aspects of 

population ecology and biocenologii. 

knowledge of basic directions of Zoological science;        General laws of 

development of nature and society, human environmental responsibility for 

the consequences of anthropogenic action; 

 You can utilize the skill of Zoological and motivated to defend its point of 

view; 

Zoological research methods in possession of the field and laboratory 

 

Ent3503 

 

Entomology 

  Prerequisites: Zoology. 

general ecologiya. metody 

zoology. 
3 credits/5 ECTS  

(2+1+0)       

Module studies the morphology, Anatomy, Physiology, biology, ecology, and 

diversity of insects (systematics), their importance in nature and human activities. 

knowledge of morphology, Anatomy, Physiology, biology, ecology of insects 

and their importance in nature. 

the ability to determine the economic importance of insects and the 

application of control measures or conservation. 

methods of determining ownership of various taxa of insects. 

ROI3504 

 

variety of fish with the basics 

of Ichthyology 

3 credits / 5 ECTS 

 Prerequisites: Zoology. 

General ecology. Methods of 

Zoology. 

 (1+0+2) 

Module studies the morphology, systematics, biology and ecology of fishes, as 

well as the diversity of fishes in Kazakhstan and the world fauna.  The knowledge 

gained will help develop scientific and biological bases of the conservation and 

management of stocks of fish fauna. 

  knowledge of morphology, taxonomy, biology and ecology of the fish. 

ability to define taxa of fish fauna ownership methods of ichthyological 

research 

Par3507 Parasitology  

3 credits / 5 ECTS 

 Prerequisites: Zoology. 

General ecology. Methods of 

Zoology. Entomology 

 (2 +1+0) 

The module examines the common traits of parasitism as a biological phenomenon 

and origin of parasitism in the animal world, a form of adaptation to parasitism 

and the problems of their life cycles, the relationship between parasites and 

environment relationship between parasite and host, problem species and 

speciation in parasites. 

knowledge of morphology, Anatomy, Physiology, biology, ecology of 

parasitic organisms and their importance in nature. 

being able to identify relationships between parasites and environment 

relationship between parasite and host, problem species and speciation in 

parasites. 

mastery of methods from Parasitology research. 

Orn4508   Ornithology  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Zoology. 

General ecology. Methods of 

Zoology. 

(1+1+1) 

The module examines the systematic, morphological, biological and ecological 

traits of birds. Mastering these skills will help the phenological research, develop 

a scientific and biological foundations of the protection and conservation of birds. 

knowledge of taxonomy, morphology, biology, and ecology of birds. 

ability to define groups, families and species of avifauna of Kazakhstan. 

possession of ornithological field methods and laboratory studies. 

Ter4509   Mammalogy  

3 credits / 5 ECTS 

 Prerequisites: Zoology. 

General ecology. Methods of 

Zoology. 

(1+1+1) 

The module examines the systematic, morphological, biological and ecological 

characteristics of the animals. Mastering these skills will help environmental 

studies, research and development biological bases of the conservation and 

management of stocks, as well as the epizootological monitoring. 

knowledge of taxonomy, morphology, biology and ecology of animals. 

ability to define groups, families and species of mammals of Kazakhstan. 

possession of mammal methods of field and laboratory studies. 



EZh4510 Animal ethology  

3 credits / 5 ECTS 

 Prerequisites: Zoology. 

General ecology. Methods of 

Zoology. 

 (2+1+0) 

The module gives a detailed knowledge of the specificities in the Etology and 

introduce modern science to biological peculiarities of the development of the 

animal world.   

knowledge of the biological and ecological features of the behaviour of 

invertebrates and vertebrates. 

the ability to determine the motives of domestic and wild animals. 

methods of determining ownership of animal behaviour in different 

situations. 

Ant4511 Anthropology  

 3 credits /5 ECTS        

Prerequisites:No 

 (1+1+0) 

Purpose of teaching the course of "Anthropology" is to introduce students to the 

three main sections: morphology, human evolution and ethnic anthropology, as 

well as biological and social aspects and on the environmental problems of the 

mankind. "Anthropology" forms the master's understanding of the historical and 

geographical aspects of the biological properties of human variability 

(anthropological characteristics). 

know the:-human origin; 

-the origin and Systematics of modern primates; 

-features various constitutional types of people-the degree of morphological 

and functional characteristics and Constitution of an organism; 

-basic stages of growth of the human body; 

-criteria for human biological age-signs large and small races and their origin 

to be able:-to analyze and classify the main exterior morphological 

characteristics (body types, skin pigmentation, hair, Iris, craniological 

features, etc.); 

-identify key morphological racial characteristics; 

 

 OTH 3 "Genetics and Cytology" 

Bio3502 Вiometrics 

3 Credits/5 ECTS        

Prerequisites: Mathematics, 

Botany. 

(1+0+2) 

Purpose of the course - to give knowledge of biostatistics needed to analyze the 

results of scientific research, education of statistical thinking. The course sets out 

the basic mathematical and statistical methods used in biological research, are the 

patterns of distribution of random variables, methods of grouping large amounts 

of data, engineering calculations and evaluation of selected indicators, the 

correlation analysis. 

- Know the location of biometrics and the limits of its use in the biological 

research, basic statistical methods and concepts, terminology and symbols of 

biometrics; 

- Be able to plan a science experiment, analyze and process the results, make 

evidence-based conclusions on the basis of biometric data; 

- Have the skills of statistical analysis, the ability to work with mathematical 

and statistical tables. 

MG3503 Medical Genetics 

3 Credits/5 ECTS        

Prerequisites: Biochemistry, 

Histology and Cytology, 

Genetics (1+0+2) 

Aim of the module is to develop knowledge about the latest achievements and 

methods of medical genetics as an important branch of human genetics that 

studies the role of genetic factors in the occurrence of human pathology. The 

course examines the clinical cytogenetics of chromosomal syndromes, clinical 

genetics and genetic diseases, ailments with hereditary pre-disposition, the 

problems of genetic counseling. 

- Know of genetic approaches to diagnosis, treatment and prevention of 

genetic ailments, principles of genetic counseling; 

- To have the skills of drafting family trees to determine the mode of 

disease’s inheritance, evaluate environmental impact on the manifestation of 

hereditary traits based on the twin method, determination of the frequency 

hereditary disease cases based on methods of population genetics, analysis of 

X-sex chromatin as a rapid diagnostic method of numerical disorders in sex  

chromosomes, metaphase analysis of human cells to generate normal human 

karyotype and reveal chromosomal pathology. 

EG3504   Ecological Genetics 

3 Credits/5 ECTS        

Prerequisites: Physics, 

Chemistry, Mathematics, 

Botany, Zoology, Genetics, 

Molecular Biology. 

(1+0+2) 

Purpose of the course - to show the role of genetic factors in response of human 

body to various environmental agents. The course develops rapid tests for 

assessing mutagenicity and carcinogenicity of various chemical compounds used 

in the national economy, medicine, and ordinary everyday life, the genetic data 

highlighting the significance of monitoring extermal pollutions to the 

environment, preventive medicine, and demography. 

- Know basic functioning of the genetic systems and ecological relations in 

the biosphere, principal types and classification of environmental mutagenic 

factors, the establishment and classification of ecological and genetic 

monitoring, methods of data collection, storage and processing of 

environmental and genetic information; basic principles of ecological 

forecasting; 

- Be able to carry out full-scale and pilot ecological and genetic studies, have 

the skills of analyzing genetic risk of human impact on the environment, 

perform analytical work and issue documentation for ecological evaluation. 

PG3505 Population Genetics 

3 Credits/5 ECTS        

Prerequisites: Cell Biology, 

Genetics, Molecular Biology. 

(2+0+1) 

Purpose of the course - to provide knowledge on laws of succession and changed 

genetic composition of populations across generations based on current 

evolutionary forces within the population and show that unreasonable human 

intervention may disturb the equilibrium in  the system, causing extinction of 

unique species of plants and animals, what requires protection of the existing gene 

- Know the basic properties and structure of populations, patterns of 

inheritance in panmictic populations, major factors driving altered genetic 

structure of populations; 

- Be able to quantify the genetic variation in populations as a result of the 

influence of genetic drift, mutation pressure, migration, isolation and natural 



pool for a population of organisms in their natural habitats. The course studies 

genotypic composition of the population and key factors of evolutionary process 

as a process of mutation, natural selection, migration, isolation, genetic drift, 

which affect the change of the composition in space and time. 

selection of the genotypic composition of the population; 

- Aquire the skills of finding out the allelic and genotypic frequencies in 

populations. 

CG3506   Private histology 

3Credits /5 ECTS. 

Prerequisites: - Cytology, 

Genetics, Molecular Biology. 

(2+0+1) 

The module focuses on the detailed study of histological structure of all bodies, 

their development during the embryonic period of regeneration of body functions, 

ultra structure of all cell types, specific organ function: the emergence of 

differences between cells and tissues, their change during ontogeny, leading to 

specialization, the relationship of cell proliferation and differentiation when 

forming fabrics. 

-knowledge of the detailed histological structure of all organs, embryonic 

development, regeneration, organ function, cellular ultrastructure of all types, 

providing the specific function of the authority. 

-the ability to identify individual components of body tissue cell types, 

compare data by running gistostrukture body functions as well as with its 

èmbriogenezom; describe the microscopic preparations. 

PKT3507   Pathology of cells and 

tissues  

3 credits/ 5 ECTS. 

Prerequisites: Zoo in 1302, 

CG 2301, OB 2302 ASh 

2305 

(2+1+0) 

"Pathology of cells and tissues" is devoted to the study of morphological, 

biochemical, and physiological bases of specific and nonspecific responses of 

cells and tissues of the human body and animals to various unfavorable factors. 

Are violations of the normal structure of organs and tissues that occur in the 

animal body during illness. It examines changes in organs and tissues, as well as 

the mechanism of these changes when the earliest manifestations of the disease, as 

well as the development progresses, the complications and outcomes. Thus, this 

course covers not only the pathological processes that occur as a result of 

exposure to pathogenic stimuli, but also the processes of recovery and 

compensation for lost functions. 

 

know: major historical stages of development of the subject and the tasks, 

liaison with other medical-biological disciplines; 

The basic concepts used in the pathology of cells and tissues; the role of the 

causes, conditions and reactivity in the event of violations of the normal 

functioning of the body; General regularities of pathogenesis 

(morphogenesis), as well as key aspects of the disease; 

the causes, manifestations and mechanisms of the development model of 

pathological processes that underlie various diseases; the etiology, 

pathogenesis, host of the most important outcomes and dystrophic 

(destructive), hemodynamic, inflammatory, neoplastic, allergic and other 

diseases; 

be able to: be a role model pathological processes in the dynamics of 

different etiology and pathogenesis of diseases – Dystrophic (destructive), 

hemodynamic, inflammatory, neoplastic, allergic and other; 

Correctly interpret the most significant manifestations of diseases, changes in 

symptoms in the process of developing the disease, disorders of recovery; 

own: knowledge management techniques on model pathological processes, 

their causes and conditions of development mechanisms, manifestations and 

outcomes when considering individual symptoms, syndromes and diseases; 

analysis of major human diseases from the perspective of modern common 

usage, the impossible, classification and nomenclature of diseases today, the 

application of the principles of prevention, diagnosis and treatment in 

different disease groups Dystrophic (destructive), hemodynamic, 

inflammatory, allergic, tumor and other nature. 

 

 

KUZhKZZA 

4508 

  Modern methods of 

studying cells and tissue 

systems 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: CG 2301, ZhG 

2306, AA 2305, AZhF 3301; 

MB 3309. 

(1+0+2) 

 

The goal of the course is to give a full picture of the basic techniques of 

microscopic examination and structure of cells and tissues; theoretical bases of 

modern  techniques to teach students the basic cooking techniques of histological 

preparations, with further study and description 

 

Know the technique of microscopic preparations; proper sampling, its 

fixation, washing, dewatering and pouring the material tissue; be able to work 

at microtom; possess basic histological methods of colouring preparations; 

"reading skills" histological and electron-diffraction. 



DKT4509   Differentiation of cells and 

tissues   

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none 
(2+1+0) 

The course is devoted to detailed study of histological structure of all bodies, their 

development during the embryonic period of regeneration of body functions, ultra 

structure of all cell types, providing a specific organ function: a distinction 

between cells and tissues, their change during ontogeny, leading to specialization, 

proliferation and differentiation of cells forming tissues. 

detailed knowledge of histological structure of all organs, embryonic 

development, regeneration capacity of body functions, ultra structure of all 

cell types, providing the specific function of the authority. 

-the ability to identify individual components of body tissue cell types, 

compare data by running histostructure body functions as well as with its 

èmbriogenesis; describe the microscopic preparations. 

-own gistopreparatskills using basic methods of mikroskopirovaniâ, as well 

as various Histochemical techniques; Schematic sketches of gistostruktury 

body and drawing up reports.  

 

PABKT4510   Applied aspects of the 

biology of cells and tissues 

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none 
(2+1+0) 

 

Objective: To study the histological and cytological modern technology with 

practical value for medicine, cell and tissue engineering 

Tasks: creating a more complete understanding of the structure and function of 

cells, principles of differentiation and the formation of tissue systems, the use of 

stem cells and cell cultures in medicine, cell and tissue engineering 

Know : detailed structure of the cells , the principles of differentiation and 

formation of tissue systems , the nature and origin of embryonic 

mesenchymal , neuronal , hematopoietic stem cells , the role of stem cells in 

regeneration and the relationship with other cell types , obtaining primary cell 

cultures , cell transplant crops growth characteristics monolayer and 

suspension cell cultures , the use of stem cells and cell cultures in medicine, 

cell and tissue engineering. 

 

Able: to apply this knowledge to improve the level of training in theory and 

in practice , to solve biological problems in a different context and have the 

ability to establish relationships between the problems and the basic 

principles to adequately apply the physical, chemical and biological methods 

based on information technology . 

GA4511  Genetic analysis 

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none 
(1+1+0) 

The course provides methods gibridologičeskogo, cytogenetic, genomic, 

mutation, statistical and mathematical analyses. The principles of 

gibridologičeskogo analysis in populations of hybrid progenies of qualitative and 

quantitative traits using variance analysis; methods for determination of 

recombination and adhesion genes using genetic methods and mathematical 

analysis. 

-to know the methods of selection-genetic mutation, cytogenetic, genomic, 

and biological methods of analysis, statistics, patterns of heredity and 

variability of biological objects; 

-be able to plan research on the genetics of organisms using affordable and 

appropriate techniques, and IU perform a comparative genetic analysis of 

experiment results. 

OTH   4   Molecular biology and biochemistry 

 

MG3502 Medical Biochemistry  

3 credit /5 ECTS  

Prerequisite: Biochemistry, 

Citology,  Biology  

individual development, 

Molecular biology 

(2+0+1)       

 

The purpose of teaching: a knowledge of the main chemical processes that 

form the heart of a healthy person, familiarity with some of the molecular 

mechanisms, the violation of which can lead to the development of pathological 

conditions, the development of the most important methods of laboratory 

research, the state of metabolism and the ability to interpret the results of studies. 

The tasks of teaching: 

1. to aquaint with the biochemical processes that underlie in  the functioning of 

the organism; 

2. to familiarize students with the metabolic system of the organism, the 

properties of proteins, fats, carbohydrates; 

3. to aquaint with the methods and management capabilities of biochemical 

processes in the organism; 

4. to form an idea about the basic pathological processes occurring in living 

organisms, their causes and methods of diagnosis and correction. 

As a result of the discipline the student must 

know: 

basic biochemical regularities of the organism; 

main  features of biochemical processes of the organism; 

general regularities of metabolism in the organism. 

be able to: 

use the special biochemical and medical terminology; 

work with the literature for biochemists and medical literature. 

own: 
by standard methods of biochemical research; 

interpreting skills analysis of biological fluids (blood, urine, bile, gastric 

juice, etc.). 

 



OGR3503   Fundamentals of genetics 

of development 

3 credit /5 ECTS  

Prerequisite:Biochemistry, 

Citology,  Biology  

individual development  

(2+0+1)       

 

 

The purpose of the course - to provide knowledge about the patterns of genetic 

regulation of individual development. The course examines the achievements of 

modern genetics and molecular biology in uncovering the mechanisms underlying 

the ontogeny; characteristics of gene interaction in the development, organization 

of genetic systems that control development, the features of the functioning of the 

genetic systems that control development. 

Know the basic mechanisms of regulation of activity and gene expression 

in development, the role of homeobox genes in development, molecular and 

genetic aspects of determination and transdetermination, especially gene 

expression at the tissue level, the molecular-genetic basis of sex 

determination; 

- To be able to use the knowledge of developmental genetics in the analysis 

of general and specific problems of modern biology; 

- Have the skills to analyze the morphogenetic changes that occur during 

ontogeny. 

OMP3504   Fundamentals of mutation 

3 credits / 5 ECTS. 

  Prerequisites: Cell 

biology, biochemistry, 

microbiology and virology, 

genetics. 

 (2+0+1) 

The purpose of the course - to provide knowledge about the basic patterns and 

mechanisms of mutation, on the theoretical and practical values of the mutation 

process. The course examines the history of the mutation theory and classification 

of mutations, recent advances and research methods of mutation;  induced 

reasons, the concept of genomic instability; research methods of genomic 

instability and using them to solve practical problems in biotechnology, medicine 

and ecology. 

Know the basic types and classification of mutagenic environmental 

factors, the main provisions of the mutation theory, the role of mutation in 

evolution, mechanisms of mutation and the factors inducing the occurrence 

of mutations; 

- Be able to assess the impact of genetic risk to man-made environment; 

- Have the skills to monitor and analyze the dynamics of mutational 

processes associated with exposure to environmental factors. 

NB3505 hereditary Diseases 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Cell Biology 

and Histology, 

Biochemistry, Genetics  

(2+0+1) 

The purpose of the course - to provide knowledge about the cellular and 

molecular genetic basis of the pathology of man. The course examines the 

methods of diagnosis of genetic, chromosomal diseases and diseases with 

hereditary predisposition, classification of hereditary diseases, methods of 

prevention and treatment of hereditary diseases, principles of genetic counseling. 

 

 Know the classification of hereditary diseases, methods of diagnosis, 

prevention and treatment of hereditary diseases; 

- To be able to use molecular methods for the determination of gene and 

chromosomal diseases in humans, using modern laboratory equipment and 

materials necessary for the diagnosis of hereditary diseases. 

- To have the skills of drawing up family trees to determine the mode of 

inheritance of the disease, evaluate the impact of environment on the 

manifestation of hereditary traits based on twin method. 

GV3506 genetics of viruses 

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none 
 (2+1+0) 

The purpose of the course - to provide knowledge about the structural and 

functional organization of the genetic apparatus of viruses. The course examines 

the mechanisms of regulation of gene expression, genetic recombination, and 

their role in the functioning and evolution of prokaryotes, natural and induced 

variability of the virus, selection of practically useful forms, methods and 

mathematical models in the study of the variability of the virus DNA, mapping 

the genome of viruses. 

 

 - Know the modern trends of development of genetics of viruses and its 

practical significance, especially the structure and organization of genomes 

of prokaryotes and viruses are programmed restructuring of the genetic 

material of viruses in ontogeny, the interaction of viruses with each other 

and with the host cell; 

- Be able to carry out a virtual analysis of the structure and function of 

individual genes and genome integrity prokaryotes. 

 

MG3507   molecular genetics 

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none 
 (2+0+1) 

The purpose of the course - to give systematic knowledge about the mechanisms 

and characteristics of the transmission and realization of genetic information in 

prokaryotic and eukaryotic organisms at the molecular level. The course focuses 

on the study of the structure and functioning of the genomes of pro-and 

eukaryotes, molecular-genetic mechanisms of mutation and DNA repair. 

- Know the basic transmission mechanisms and the realization of genetic 

information in prokaryotic and eukaryotic organisms, the structure and 

function of genomes of prokaryotes and eukaryotes, the theoretical and 

practical principles of molecular genetic methods. 

- To be able to enjoy all the instruments and materials required for 

laboratory research; 

- Be familiar with laboratory equipment, design reports of laboratory tests. 

 

Enz4508 Enzymology 

3 credits / 5 ECTS.    

Prerequisite: Biochemistry, 

Citology,  Biology  

individual development  

(2+1+0) 

 The purpose of teaching the discipline "Enzymology": to give students 

knowledge of the basic classes of enzyme-catalyzed reactions and their prospects 

for their practical application. 

Task of teaching the subject "Enzymology" ensure that students receive 

information on the following: 

• Biology of enzymes 

• Advanced understanding of the structure of enzymes as substances of protein 

nature 

• The principles of classification and nomenclature of enzymes 

As a result of the discipline the student must 

know: classification and nomenclature of enzymes, their structure and 

functioning, as well as modern methods of working with enzymes, the 

practical applications of enzymes. 

be able to: use information technology in the performance of the 

experimental tasks and the analysis of the results and work with the 

information in the global computer networks. 

own by: the basic methods, techniques, tools, forms the basis of scientific 

and applied activities in the field of enzymology, 



• Summary of the kinetics of enzymatic catalysis 

• Specificity and mechanism of enzymes action   

• Practical application of enzymes and their catalyzed processes 

Contents: Modern concepts of the structure of enzymes as substances of protein 

nature. The principles of classification and nomenclature of enzymes. The main 

provisions of the kinetics of enzymatic catalysis. The specificity and mechanism 

of action of enzymes. Practical application of enzymes and their catalyzed 

processes. 

 

 

BFM4509 

Biochemistry and  

physiology of membrane 

3 credits/ 5 ECTS.       

Prerequisite: Biochemistry, 

Citology,  Biology  

individual development 

(2+1+0) 

The purpose of teaching: to study the function, molecular organization 

of biological membranes, and the mechanisms of functioning of contained 

components. 

Discipline objectives: 

- To study the structure of biological membranes and their properties; 

- To study the function of biological membranes and the prospects for the use of 

membrane technology; 

- To study the mechanisms of transport of substances across biological 

membranes; 

Contents: The membrane organelles. The main components of biological 

membranes. The modern concept of biological membranes. Mechanisms transport 

of substances across biological membranes. Receptor membrane function. Role 

membranes in intercellular communication. The membrane pathology. 

 

As a result of the discipline the student must 

know: 

- The structure and properties of the main components of biological 

membranes and their structure; 

- The modern concept of the structure of biological membranes; 

 - Prospects for the practical use of membrane technology; 

 - The basic mechanisms of transport of substances across biological 

membranes; 

be able to: 
-  competently and appropriately use specific terminology; 

-  analyze published data and use them to produce, papers, reports, and 

presentations. 

- organize and synthesize knowledge gained in the study of lectures and 

other educational, scientific and popular sources of information; 

- freely, properly express the theoretical material on the major issues of this 

course have discussions; 

own by : 

- the main methodological approaches used in the study of membrane 

structures; 

 information about the variety of membrane structures and their role in the 

life of the cell. 

GPH4510   Basics of genomics and 

proteomics 

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Biology  individual 

development 

(2+1+0) 

This module discusses the use of enzymes and their catalyzed processes in 

biochemistry, bacteriology, microbiology, genetics, botany, agriculture, 

pharmacology, toxicology, physiology, medical and chemical engineering, 

etc. We also study the structural, functional and evolutionary genomics and 

proteomics. The course examines features of genome organization of prokaryotes 

and viruses. He is familiar with the process of replication, restriction and 

modification, transcription, recombination, and mutagenesis and repair of genetic 

material. 

- -to be able to practice the classical methods of biological 

molecules; 

-to know basis structure and functional organization of different genomes 

and proteomes, an understanding of the methods of analysis of nucleic 

acids and proteins; 

-to be able in practice to evaluate the quantitative and qualitative measures 

of food, according to international and national standards; 

- to develop methods of statistical analysis to identify factors 

independently influence the productive characteristics. 

- to study the basic patterns of classical genetics and molecul 

FH4511   Farmakogenetics  basics   

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Genetics, 

Molecular Biology, 

Molecular Genetics  

 (1+0+1) 

Course examines the section of medical genetics and Pharmacology, studying the 

dependence of responses of the medicines from hereditary factors.  The aim of 

this course is to examine the nature of diseases and medicinal effects, and the 

dependence of responses of the medicines from hereditary factors. 

-knowledge of the pharmacodynamic mechanisms of sensitivity and 

individual organism farmakokineticeskih to drugs and detection of 

increased genetic risk of multifactorial diseases; 

-ability to recruit agents for typing from which an individual could be 

attributed to a metabolic phenotype. 



  OTH  5 "Microbiology and Virology"  

FRM3513 Functional variety of 

microorganisms 

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: none 

(2+0+1) 

The module considers a variety of the functional - physiological, biochemical and 

genetic properties of microorganisms in a context of their distribution and 

existence in various ecological niches. 

Aims: to show morphological and functional variety of microorganisms in 

comparison with flora and animals, and also complexity of relationship between 

these organisms, to give an idea of a filogeniye procariots. 

 

- to know the applied directions of use of microorganisms in the industry, 

agriculture and medicine; 

- to be able to work with pure cultures of microorganisms in vitro; 

- to own technology of cultivation of microorganisms on universal and 

elective nutrient mediums in aseptic conditions. 

 

PVM3514 Food and allocation of 

microorganisms 

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Cytology,  

Microbiology and virology  

(2+0+1) 
 

Ideas about variety of ways of getting energy and needs of microorganisms for 

nutritious components for creation of cellular substance. 

 

 

-  knowledge of variety of ways of existence and life types in the world of 

microorganisms;  features of a metabolism of various physiological groups 

of microorganisms,  

- ability from scientific positions to approach to questions of 

microorganisms nutrition, competently to estimate metabolic activity of 

studied objects during the planning and the solution of fundamental and 

applied problems of biology. 

- own skills of practical work with the microbic cultures which are carrying 

out different types of metabolism 

  BPM3515 Biology of pathogenic  

microorganisms  

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology 

(2+0+1) 

 

 

In the module, students will: features biology of pathogens, pathogenicity factors. 

We also consider the mechanisms of infection. Methods of laboratory diagnosis 

of pathogens. 

 

 

 

 

To ability: causative agents of infectious diseases; pathogenicity factors; 

mechanisms of infectious process. 

be able: to allocate and диагносцировать pathogens. 

To own: methods of laboratory diagnostics of pathogens. 

 

 

OSM3516 Basics of sanitary 

microbiology 

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology  

(2+0+1) 

The course gives an understanding of the basic principles and methods of 

sanitary-microbiological studies of the environment  

 

Know: Principles of Sanitary and microbiological testing and 

characterization of sanitary-indicative microorganisms. 

Be able to: identify and title index sanitary-indicative microorganisms in 

water, soil, air, food. 

Know: the skills of health and microbiological studies. 

 

  

BPM3517 
Biology of industrial 

microorganisms  

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology  

(2+0+1) 

This module introduces students to the technological schemes of microbiological 

plants, methods of quality control of finished products, the selection of microbial 

strains with enhanced synthetic capacity to meet production requirements. We 

discuss a number of technology industries based on the use of microorganisms for 

industrial and food products, new trends in industrial microbiology from the use 

of new raw materials, immobilized cells, high-yield strains of genetically 

engineered microorganisms. 

to know the basics of using biological systems and processes in industrial 

production; 

-to know the structure and system of biotechnological production 

NIM3518 Heredity and variability of 

microorganisms   

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology  

 (2+0+1) 

We will study the structural features and ways of reorganizing the genome of 

prokaryotes and viruses. 

To know: features of the organization and functioning of the genome of 

microorganisms and their forms of variability. 

able to: obtain mutants and rekombinants. 

To own: methods of mutagenesis and recombination. 



SMIM4519 "Microorganisms 

Recognition  and  its 

Cultivation" practice 

experience 

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology 

 (0+0+3) 

 

Understanding of the major properties of microorganisms, their morphology, 

cytology and systematization. 

 

 

 

 

 

 

 

-  knowledge about main properties of microorganisms, the principles of 

their classification;  structural organization of a prokaryotic cells;  features 

of growth and reproduction,  

 - ability to use microorganisms as objects for scientific researches and the 

biotechnological purposes, 

 - have skills of work with microbic cultures, preparations of microscopic 

preparations, with methods of microorganisms allocation. 

 

OV4520 Basics of virology  

3 credits/ 5 

ECTS.Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology  

(2+0+1) 

Understanding the features of structure, contents and reproduction of viruses. To 

acquaint with bases of molecular biology, biochemistry and epidemiology of 

viruses. 

 

 

 

 

 

- knowledge about principles of virus classification, general regularities of  

structure, activity and distribution of viruses in nature; role of viruses in  

nature and person activity. 

- ability to apply the received knowledge to the solution of scientific, 

production and practical tasks; 

- knowledge about features of structure, contents and reproduction of 

viruses, bases of molecular biology, biochemistry and epidemiology of 

viruses. 

MOS4521 Microorganisms and 

environment  

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology 

(2+0+1) 

Purpose - studying of discipline to give to students of knowledge of scientific 

and practical bases of use of microorganisms in ecological biotechnology for 

environment protection development. 

Tasks - To acquaint of students with biology of various physiological groups of 

microorganisms, epidemic safety of environment, and also with methods of the 

microbiological analysis, bioremediation and biotesting of objects of 

environment.   

The course summary - 

Studying of the course "Microorganisms and Environment" allows on new to 

approach to questions of protection and environment preservation from the point 

of view of use of microorganisms when sharing achievements of microbiology, 

biochemistry, genetic engineering and chemical technologies. The problems 

considered by this course, is extremely wide – from development and 

improvement of methodology of complex biological research of ecosystems near 

sources of technogenic influences before development of technologies and 

recommendations about biological water purification and biosynthesis of the 

preparations compensating an adverse effect of change of environment on people 

and animals. 

During of studying discipline students have to know: 

scientific bases of the subject "Microorganisms and environment";  main 

groups of microorganisms, their morphology and physiology;  the major 

ecological processes as bioremediation, bioindication and biotesting;  

distribution of microorganisms in the nature and their role in environment 

preservation.  

to be able: to work with a microscope, to prepare preparations for 

microscopic researches, to select tests and to carry out microbiological 

control of environment. 

 To own: modern methods of microbiological control and assessment of 

objects of the environment polluted by various toxicants, and also methods 

of bioremediation of these objects. 

OB4522 Basic of biotechnology 

3 credits/ 5 ECTS 

Prerequisites: 

Biochemistry, Citology,  

Microbiology and virology  

(1+0+1) 

The course gives an opportunity to seize the new professional competences 

including ability to develop approaches to the solution of professional tasks and 

overcoming of problems in the field of biotechnology 

 

-to know the basics of using biological systems and processes in industrial 

production; 

-to know the structure and system of biotechnological production; 

- to have the skills of the microbiological control of raw materials and 

finished products, development of new biologically 

  OTH 6 "Human and animal physiology"  



EF3513   Experimental Physiology 

 3 credit/ 5 ECTS 

Prerequisites: human and 

animal physiology, 

histology, human anatomy 

(1 +0 +2) 

 

The course considers the basic physiological methods of studying the 

mechanisms of functioning of the organs and physiological systems of organism, 

in its relationship with the environment. The methods of observation, experiment, 

methods of physiological, biochemical testing methods in Physiology, etc. 

Objective: to review the major research methods of regularities functioning and 

regulation of physiological systems of different levels of organization, of their 

unity and interrelation of holistic organism with its environment. 

 

The student must: possess modern equipment for physiological research. 

To be able to read from experimental data as information to assess the 

condition of the body as a complex multi-component systems in light of the 

operations of the various systems of organs in diversity levels from 

molecular to organizmennogo. 

EF3514 Endocrinology  

3 credit/ 5 ECTS 

Prerequisites: human and 

animal physiology, 

histology, biochemistry 

(1+0+2) 

 

The questions of general principles of the hormonal adjusting of functions of 

organism, structure and functions of ductless (hemadens) glands, are in a course 

examined, products (hormones) produced by them, about the ways of their 

education and operating on the organism of zoons and man; and also about 

diseases, caused a parafunction these glands or action of these hormones 

Purpose: To give students a basic understanding of the endocrine glands, show 

the presence in the body of neuro-immune-endocrine system, which performs the 

function of coordinating the activities of all organs and systems as a whole. Give 

an idea of the endocrine glands, the chemical structure of hormones, their 

biosynthesis, secretion, transport, metabolism, mechanism of action on cells. 

Objectives: to present the principles of the hormonal regulation of basic 

processes of life of humans and animals, to familiarize with the advancements in 

the field of experimental and clinical endocrinology; emphasize scientific and 

practical significance for medicine and endocrinology of the economy. 

 

The student should know: modern methods of investigation and analysis 

of the functional state of the endocrine system and the organism as a whole, 

the use of teaching and laboratory equipment and new information 

technologies; 

to know the latest achievements in the field of endocrinology, know the 

regulatory mechanisms of homeostasis of living systems, an understanding 

of the principles of the regulation of metabolism, comparative physiological 

aspects of formation of functions on the principles of perception, 

transmission and processing of information in the body; 

KF3515 physiology of 

Circulation 

3 credit / 5 ECTS 

Prerequisites: human 

and animal physiology, 

histology (1 +0 +2)  

 

Brief description of the course: The course "Physiology of circulation" is one of 

the main basic training in biology. The study of the physiological mechanisms of 

the circulatory system and patterns of hemodynamic interaction between 

regulatory systems enables the students to understand the mechanisms to maintain 

a constant internal environment of the organism and the organization of an 

adequate response to a changing environment and functional activity. 

The purpose of the course - to give an idea about the present state of knowledge 

on the physiology of blood flow, which studies public and private mechanisms 

the functioning of a healthy body and its structural elements (bodies 

new, tissues, cells) in different conditions of life. 

Objective of the course - on the basis of a systematic scientific approach to form 

students' basic knowledge of the homeostasis of the body, the role of the 

circulatory system in the regulation of its functions relating to the activities in 

different conditions of existence. 

As a result of the discipline the student must: 

know:• classical and contemporary theories and ideas about the role of the 

circulatory system in the regulation of body functions; 

• basic concepts and laws of hemodynamics; 

• physiological features of the structure of the blood and lymph circulation in 

humans. 

• the role of the circulatory system in the maintenance of homeostasis. 

be able to:• use the basic laws governing the functioning of the circulatory 

system of the body; 

• to plan and organize a simple physiological experiments, including 

mathematical analysis of its results; 

• possess the classic methods of the circulatory physiology (recording and 

With the development of the course "Physiology of Circulation" need to 

know: 

• theoretical and methodological foundations of the physiology of the 

cardiovascular system; 

• mechanisms and patterns of circulation and its role in the activity of the 

autonomic functions of the body; 

• mechanisms for the interaction of body parts and the body as a whole with 

the environment; 

• achievements and prospects of development of circulatory physiology and 

its practical application. 

Should be able to: 

• retrieve and analyze information from the literature, the base-information, 

electronic sources, possess skills in physiological studies, assessment of the 

regulatory and operational systems of the body; 

• apply the theoretical knowledge and skills in a practical and research 

activities. 

Must master some techniques of functional condition of the circulatory 

system of the body and its reserve capacity 



quantitative (non-diagnostic) analysis of the electrocardiogram, blood pressure, 

etc.) 

ZhSF3517 Functional and adaptive 

Physiology 

 3 credit/ 5 ECTS.  

Prerequisites:  
Prerequisites: botany, 

zoology, cytology, 

histology, genetics, 

molecular biology, 

endocrinology, 

immunology, physics, 

chemistry, education. (1 +2 

+0)  

 

The course and quot “Functional and Adaptation Physiology” is one of the main 

in basic preparation of biologists. In the real course theoretical ideas of various 

levels of functional system of adaptation, the general regularities adaptation 

process, psychological mechanisms of its dynamics, system of the internal and 

external factors defining efficiency of adaptation, and also practical 

recommendations about prevention of conditions of disadaptation and 

optimization of process of adaptation are considered.  

The Purpose – formation at students of system of knowledge and ideas of the 

internal and external factors defining efficiency of adaptation of functional 

systems of an organism, idea of evolutionarily developed adaptations 

Of the Task: 

 • to give to students modern ideas of mechanisms and regularities of adaptive 

processes of an organism as whole 

 • to give to students theoretical ideas of various levels of functional system of 

adaptation;  

• to give the general regularities of adaptation process, psychological mechanisms 

of its dynamics; 

 • acquisition of necessary basic knowledge for an assessment of reserve and 

adaptation opportunities of an organism. 

The main forms of competence of the bachelor At development of the 

course “Functional and Adaptation Physiology” need to be known: 

 • general regularities of work of functional systems; 

 • features of formation of adaptations in various conditions of habitat; 

 • achievements, prospects of development of physiology and its practical 

application. 

Have to be able: 

 • to take and analyze information from literary, basic and information, 

electronic sources, to own skills of carrying out physiological researches, 

an assessment of a condition of regulatory and functional systems of an 

organism;  

• to apply the received theoretical knowledge and skills in practical and 

research activities.  

Have to seize some methods of an assessment of a functional condition of 

an organism and its reserve opportunities. 

 

KF3515 Age Physiology  

3 credit/ 5 ECTS  

Prerequisites: human and 

animal physiology, 

histology (1 +2 +0)  

 

Course Outline: "Age physiology" introduces students to the general patterns of 

growth and development, the criteria for assessing the health of children and 

adolescents, particularly the formation and development of all body systems, and 

provides a theoretical basis for the organization of science-based educational 

process, adequate physiological capabilities of the organism in different age 

periods. The goal - to help students of knowledge and understanding about age 

growth and development of children and adolescents. 

Objectives:• provide insight into general trends and the specific characteristics of 

the various systems of the body and their individual structural elements in the 

process of individual development; 

• acquaint themselves with new developments Physiology and prospects of its 

development; 

• learn some techniques to help assess the functional state of the age and sex 

characteristics; 

• acquire the necessary skills in the prevention of common diseases, addictions, 

tempering, balanced diet, maintain mental, physical and reproductive health. 

The main forms of competence bachelor: 

With the development of the course "Age physiology" bachelors need to 

know: 

• theoretical and methodological foundations of the physiology of the 

developing organism; 

• psycho-physiological aspects of the child's behaviour; 

• mechanisms of formation and development of visceral systems; 

• characteristics of the development of sensory systems in the ontogeny of 

the organism; 

• Have a basic training for the conduct of educational activities in the 

secondary school of anatomy and physiology. 

The bachelor should be able to: 

• intelligently formulate and solve scientific and applied problems in the 

field of Physiology; 

• apply their knowledge and skills in a rational organization of the 

educational process in the school with the knowledge age characteristics of 

children and adolescents and promote healthy lifestyles. 

Must hold of some methods of assessing functional status of children at 

different age levels and criteria for determining the level of functional 

development and the child's readiness for school. 

Nei4519 Neuropsychology  

3 credit / 5 ECTS 

Prerequisites: human and 

animal physiology, 

histology (1 +2 +0)  

 

Course Description: "Neurophysiology" introduces students to the laws of 

functioning of the central nervous system and higher nervous activity of the 

mature and developing organism, the central mechanisms of goal-directed 

behavior. Particular attention is paid to the study of communicative behavior 

disorders of children and adolescents, neuroscience alcoholism and drug 

addiction, which will contribute to a healthy lifestyle.The goal - to help students 

ideas about the general laws of functioning of the central nervous system and 

 

The main forms of competence bachelor: 

With the development of the course "Neurophysiology" students need to 

know: 

• theoretical and methodological foundations of the physiology of the 

central nervous system and higher nervous activity of the mature and 

developing organism; 



higher nervous activity of the mature and developing organism, the central 

mechanisms of goal-directed behavior. 

Objectives: 
• Ensure common understanding of the functioning of the central nervous system 

and higher nervous activity and functional system as the physiological basis of 

behavior; 

• acquaint themselves with new developments physiology of the central nervous 

system and the prospects for its development; 

• learn some methods of evaluation of the functional state of the central nervous 

system and higher mental functions. 

• mechanisms of memory and learning, attention, perceived and 

subconscious brain activity; 

• Formation of consciousness during ontogeny and significance of sensory 

information for mental activity. 

Should be able to: 

• retrieve and analyze information from the literature, the base-information, 

electronic sources; 

• apply the theoretical knowledge and skills in a practical and research 

activities. 

Must be skilled in conducting physiological studies assess the state of the 

central nervous system and higher mental functions. 

Imm4520 Immunophysiology 

3 credit / 5 ECTS 

Prerequisites: human and 

animal physiology, 

Biochemistry, human 

anatomy, cell biology, 

histology, Microbiology 

and Virology (1 +0 +2)  

 

The course summary: All types of the immunity, the evolution and ontogeny of 

the immune system show. The formation of a hypersensitivity reaction, 

immunodeficiency states show. Inducing immune responses in the body of the 

cells, immunoglobulins, neyroimmunomediatory,  cytokines particularly note 

students The purpose - the role of T-and B-systems of the immune system to 

reveal in anti-cancer, transplant, anti-bacterial, anti-viral, anti-parasitic 

immunities.  

Objectives of the course - The mechanisms of immune responses in health and 

disease show, at the students give the basic knowledge on the immunological 

basis of which they could solve theoretical and practical problems. 

to know: the structure and function of the immune system, the mechanism 

of immune response of the body, ways of interaction and the development 

of basic immune responses in health and disease, transplantation immunity, 

anti-tumor and anti-viral immunity. 

be able to apply: their theoretical knowledge into practice in the field of 

biology and medicine. 

 

Hro4521 Chronophisiology.  

3 credit/ 5 ECTS 

Prerequisites: human and 

animal physiology. (+2 +0 

+1) 

 

"Chronophisiology " is expected to provide the students' understanding of 

fundamental laws and applied research carried out in various fields of biology, as 

well as provides knowledge about the most important achievements of 

chronobiology and the prospects of its development, which allows students to 

form the basis of theoretical and applied thinking, allowing the use of 

biorhythmology achievements in biology. 

The course goal – provide to students a deep and broad knowledge about the 

temporal organization of physiological systems. 

Objectives: learn the basic concepts of biological time. 

 

With the development of the course " Chronophisiology " students need to 

know: 

- Main features and properties of the jet lag, the nature of the oscillations of 

different genesis of the frequency spectrum of biological rhythms, the main 

chronotype; 

The bachelor should be able to: 

apply their theoretical knowledge and practical skills in the practice of their 

research and teaching activities. 

Must master: 

understanding of the fundamental laws of chronobiological and applied 

research carried out in all areas of physiology, as well as knowledge of the 

most important achievements in chronophysiology and the prospects of its 

development, which allows students to form the basis of theoretical and 

applied thinking, allowing the use of achievement  chronophysiology.  



RF4522 Regulatory Physiology 

 2 credit/ 3 ECTS 

Prerequisites: human and 

animal physiology, 

histology. 

(1+1+0) 

Course Outline: The basic principles of organization and management of 

functional systems (FS) as a unit of the integrative activity of the body, the place 

of homeostasis in the aggregate system of concepts, especially management of 

biomedical FS dominant principles in the management of the FS. The 

mechanisms of the interaction of regulatory systems, the development of a 

compensatory reaction is normal, as well as on the verge of normal and 

pathological conditions in terms of system analysis and system of compensation 

of disturbed functions. 

Purpose - The study of the interaction of regulatory systems and the use of a 

systematic approach to the analysis of multiple intra-and inter-system interactions 

of the organism in a changing environment and functional activity. 

Objectives: 

• provide students with current understanding of the mechanisms of regulation 

and laws governing the formation of functional systems of homeostatic, 

behavioural and mental levels of the organization; 

• acquire the necessary basic knowledge for system diagnostics of functional 

status and health behaviours of programming. 

The main forms of competence bachelor: 
With the development of the course "Regulatory physiology" students need 

to know: 

• mechanisms of regulation and self-regulation of body functions, elements 

of system analysis; 

• principles of integration of body functions; 

• building the systems and processes involved in the maintenance of a 

constant internal environment of the body. 

Should be able to: 

use the knowledge and methodological approaches in planning and solving 

fundamental and applied problems of regulatory physiology. 

Should own some methods of evaluating the state of the regulatory and 

operational systems of the body in health and in different functional states 

of the organism. 

  OTH 7 Soil Technology  

TM3513 Soil quality improvement 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Chemistry, 

Physics, Botany, Ecology, 

Biochemistry, Soil Science 

(1+0+2) 

 

The students are acquainted with the principles and methods of soil reclamation 

area of Kazakhstan. They are the basic properties and soil regimes and protecting 

them from degradation processes. The course contains information on 

technologies of saline, sodic and degraded land and soil technologies of 

cultivation of agricultural crops under irrigation; modern water-saving irrigation 

technology and lesomeliorativnye activities. 

 

-knowledge of basic soil-reclamation of lands, the methods and techniques 

used in land reclamation of soils according to their properties and regimes; 

-ability to perform field and laboratory studies of reclamation; 

-be able to analyse the impact on soil processes following chemical 

analyses and develop projects of reclamation measures. 

TZHFA3514 Methods for physical and 

chemical soil research 

 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Chemistry, 

Physics, Botany, Ecology, 

Biochemistry, Soil Science 

(1+0+2) 

The goal of the course is the development of physical and chemical research 

methods of soil. Students study modern devices and equipment that are intended 

to measure the physical parameters and chemical composition using the following 

methods: Photo-calorimetry, spectrometry-atomic-absorption, Kim, ionometry 

Kim, gas-liquid chromography, etc. 

-To know the principles of physical and chemical methods of research soil; 

Be able to determine the physical parameters and chemical composition on 

modern technical devices, equipment and the skills of practical work on 

them 

 TEBTKTP3515 Soil and soil environmental 

monitoring technology 

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none  

(2+0+1) 

 

Course aims: to explore the elements of soil protective technologies by region of 

the country and the implementation of environmental monitoring for topsoil soil 

types. 

The course contains key provisions of the soil monitoring and development of soil 

protective technologies, depending on the State of the soil. 

Addresses issues of protection of soil resources of natural and anthropogenic 

factors, crop rotation, crop management technologies and farming techniques, 

obepečivaûŝie reproduction of soil fertility. 

While mastering a course you must-know the essence, characteristics and 

properties of soil environmental monitoring and the necessary technology 

to protect the soil from erosion, degradation, pollution and desertification. 

-be able to determine the degree of human impact on land cover and 

developed technology to them with cover lacquer. 

-to develop the skills set and meet specific challenges on the use of all types 

of monitoring soil and solution of practical tasks for soil protection. 

 

 

 

 



ETVPP3516 Energy saving technology 

of reproduction of soil 

fertility 

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none  

(1+0+2) 

The goal of the course is to give the students the knowledge of basic patterns of 

soil fertility and its reproduction in biogeocenozah and agro-ecosystems. 

Discusses the physical, chemical, and biological indicators of soil fertility and 

methods of their determination are given modern energy saving technologies of 

cultivation of food and fodder crops to ensure reproduction of soil fertility. 

-Knowledge of physical, chemical and biological parameters of energy 

saving technologies of fertility and reproduction. 

-be able to perform theoretical calculations of the cycles of matter and 

energy in the biogeocenozah agro-ecosystems and to develop projects of 

energy-saving technologies. 

TKGK3517 Geography and cartography 

of soil cover 

3 credits / 5 ECTS. 

Prerequisites: none  

(2+0+1) 

  

The goal of the course is to study the patterns of geographical distribution of soil 

and soil-geographical zoning the territory. students are looking for knowledge on 

geography, cartography and soil classification. Explores the modern soil 

classification, determination of their diagnostic characteristics, the use of different 

methods of soil mapping (situ surveying, aerial photography, satellite imagery, 

etc.) 

-Know the soil horizontal-vertical zonality and Noah and their diagnostic 

characteristics; 

-be able to field and cameral work on composition of its soil maps of 

various scales, using different methods and modern GIS technologies; 

-acquire practical skills of diagnostics and soil mapping. 

TPMM3518 ( Math modeling of soil 

processes  

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Mathematics, 

Botany, Ecology, Soil 

Science 2+1+0) 

The goal of the course is to acquaint the students with mathematical methods to 

study soil processes. Its tasks include: efficient use of soil resources conservation, 

development of adaptive technology and biotechnology, optimization of the use 

of chemicals in farming, agri-environmental analysis and assessment of effects on 

soil. Mathematical models of these processes enable to predict their effects. 

-know the modern methods of mathematical modeling, be able to apply 

mathematical methods of analysis for studying basic laws of soil forming 

processes; 

acquiring the skills of modern soil processes modeling methods for 

environmentally balanced use of soil resources. 

TBZHEB45119 Bonitirovka economic 

assessment of soil and land 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Math, Soil 

Science. 
(2+1+0) 

The goal of the course is to study methods of bonitirovočnyh scales, support land 

management systems, development of land cadastre. calculation of points for soil 

quality indicators and on high yield tmnogoletnej. Integrated impact assessment 

of the economy on the State of soil productivity of agroecosystems and 

èffektinost′ of agricultural technologies, analysis and calculation of emerging 

environmental risks. Evaluation of the efficiency of technological processes. 

The goal of the course is to study methods of bonitirovočnyh scales, 

support land management systems, development of land cadastre. 

calculation of points for soil quality indicators and on high yield 

tmnogoletnej. Integrated impact assessment of the economy on the State of 

soil productivity of agroecosystems and èffektinost′ of agricultural 

technologies, analysis and calculation of emerging environmental risks. 

Evaluation of the efficiency of technological processes. 

OMKTTO4520 Technology optimization of 

soil mineral nutrition of 

plants 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Chemistry, 

Physics, Botany, Ecology, 

Biochemistry, Soil Science. 

(1+1+1) 

The goal of the course is to study the food regime of plants and technology 

optimization. Aware of the content of rassmativaûtsâ in soil macro-and micro-

power plants on the main types of soil, the crops need, timing and calculation of 

mineral and organic fertilizers. These calculations are based on optimization 

technology of plant nutrition. 

-to know the optimum soil content of macro-and microelements of plant 

nutrition on the major types of soil; 

-be able to calculate the needs of crops in the elements of nutrition and 

application of organic and mineral fertilizers. 

-setting skills to optimize the power plants. 

ZhKZhPKH4521  

Legal framework of land 

use and land code 

3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites: Ecology, Soil 

Science. 

(2 +1 +0) 

The goal of the course is to acquaint the students with the basic provisions of the 

law on land administration and land management, the principles of land 

legislation. 

The course considers new regulations, land use law, ownership and other rights in 

rem over land, land categories, land protection, control and monitoring, land 

management, land registry. 

-know the laws of the Republic of Kazakhstan on the land, the subsoil, the 

land code, the water code, forest code, etc. 

-be able to obtain official documents of State control over land use and 

protection; 

-modern management skills and processes of reforming land use 

optimization. 



TB4522 Soil biology 2 credits / 3 

ECTS 

Prerequisites              : 

Botany, Ecology, 

Microbiology, Soil Science. 

 (1+1+0) 

The purpose of this course is to study the wildlife inhabiting in soil environment 

and the soil cover as a planetary surface. The module examines the main 

representatives of soil biota. 

Objectives and content of the module is to study the ecological functions of soil 

biota, is involved in the processes of transformation of substances in nature and 

biological methods to increase fertility. 

-Knowledge of the ecological and biological processes associated with the 

function of the main representatives of soil biota. 

-master the microbiological methods of research and selection of pure 

cultures of microorganisms and microfauna; 

-to acquire the skills to use the theoretical knowledge for drafting 

reproduction fertility. 



 

 

 

 

SPECIALITY 5B070100-BIOTECHNOLOGY 

Discipline code Names оf disciplines (modules) 

and types of activities,  Credits, 

prerequisites,  Lec/prac/Lab. 

Aim, tasks, short content of module (course)  Learning Outcomes  

 

(knowledge, skills, competences) 

STATE COMPULSORY MODULE 

HRK 1101 

History of  Kazakhstan  

 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites : none  

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and 

periods of formation of the independent Kazakhstan statehood 

through the study of specific sources and historical facts from the 

standpoint of new theoretical and methodological views. 

 

Content. The historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood. Historical and comparative 

analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan statehood 

compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the independent 

Kazakhstan statehood in the context of the global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent advantages, 

features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of complicated 

historical processes, phenomena and historical figures of modern Kazakhstan. 

 

K(R)LPP 1102 

Professionally-oriented Kazakh 

(Russian) language 3 credits / 

ECTS 

Prerequisites : none  

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and 

produce dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) 

language in  every day scientific and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  

language, the co-allocation of  the functioning and development  of 

the Kazakh  (Russian) language with the socio-economic, cultural, 

historical, political situation in Kazakhstan and in the world, with 

constitutional legal bases of the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and functioning  

of the  Kazakh language units for working at  texts  on speciality to formulate a 

professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and description; 

the ability to synthesize the  scientific information in the form of a thesis of the 

issue. 

 

PLPP 1103 

Professionally-oriented foreign 

language  

3 credits / ECTS 

Prerequisites : none  

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign 

language for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including 

the  professional terms and clichés, development of listening skills, 

improvement of students' abilities in reading authentic publications 

on suggested topics from professional press and the development of  

skills of 

writing  business correspondence with partners on professional 

issues. The course is designed for students with the average and 

high levels of language proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, 

Upper-Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK 2104 

Philosophy of scientific 

knowledge  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific 

culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and 

algorithm of scientific search based on fundamental knowledge in 

the sphere of philosophy, as well as possibilities of interdisciplinary 

methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and 

technology, engineering, technical knowledge and art, the role of 

science in social progress, and also in genesis and solution of global 

tasks of modern society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern Philosophy, 

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its essence and 

interrelation of philosophical and general scientific worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and their importance for 

the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-cultural situations 

from the point of view of critical thinking methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of Philosophy in the 

process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of tools of critical 



its basic principles, laws and mechanisms of cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for 

professional activity. 

Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic 

and methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern 

Philosophy. Forming the idea of the objective law of existence and 

the development of the community, state, civil society and 

individuals, of the principles of tolerance and intercultural dialogue 

as conditions of existence of a global society. Developing the 

students’ culture of critical thinking and their skills of independent 

reflection on their own methodological problems.      

 

thinking to the analysis of scientific, cultural, social and political phenomena and 

processes. 

 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 

Psychology of interpersonal 

communication  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological 

knowledge about interpersonal communication in the modern world, revealing 

their importance in the process of becoming a professional in their chosen 

specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the 

major paradigms, theories, and concepts of modern psychology of 

interpersonal communication. The theoretical and empirical study of the 

interpersonal communication   psychological problems based on the study of 

cognitive processes, mental states and individual psychological characteristics 

of the individual. Basic categories and concepts of social psychology, 

methodological foundations of social psychology, the basic theories, concepts 

and principles of social psychology, the nature, content and form of psychic 

phenomena, laws of their dynamics, methods and techniques of researching 

interpersonal communication, the essence of the new psychological techniques 

and technology of studying  interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the accordance of the 

cognitive processes and  regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of modern  psychology of  

interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology of  interpersonal 

communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge in interpersonal 

communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of interpersonal 

communication in order to identify his personal attributes and  form  his  psychological 

characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with others in the context of 

interpersonal communication and group interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, implementation, analysis , 

processing of the data and correct interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve the individual in terms of 

interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in order to harmonize the 

individual and his relationship with others . 

TAPS 2202 

Theoretical and Applied Political 

Science  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, 

the political system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the 

political processes in Kazakhstan and in the world. Program documents and 

the President's Addresses, strategic directions of home and foreign policy of the 

Republic of Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, an 

understanding of the major tendencies in world politics and international 

relations, contribution to the  national security  strengthening and terrorism and 

extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political activity to resist various forms of 

manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the new conditions, taking into 

account the socio-cultural, ideological, political and religious differences. 



EPSS 2203 

Ethics of personal and social 

success  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  

human values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving 

ethical standards in various areas of professional activity. Formation for future 

professionals of knowledge about the basic ethical concepts, regularities of 

forming ethical conduct in the process of a person’s socialization. Introduction 

to the basic stages and tendencies in the development of ethics. Revealing  the 

contents of fundamental ethical guidelines that form the moral position of  an  

individual. 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical decisions in difficult situations of 

everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in terms of ethics and  

morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance with the rules of 

etiquette. 

CR 2204 

Culture and Religion  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious 

peculiarities of Kazakhstan, consideration of the evolution of 

Kazakhstan peoples’ cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies 

applied for researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious 

phenomena; concept of “dialogue”  as one of the basic categories of 

the 20-21 century humanities, as well as peculiarities of theoretical 

language of describing its fundamental existential and socio-

cultural parameters, boundaries and horizons. Specific features of 

man’s metaphysical and religious experience as ontological bases 

of a dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core values of  the 

past and present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of philosophy, religion, 

science and arts in the process of solution of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of regional 

cultural phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking into account 

ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS 2205 

General and Applied Sociology  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to 

make the students aware of social processes taking place both in the 

world and Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, 

poverty and wealth, social, religious, economic and political 

conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social 

and group differences between them. Main laws of society 

development, basic sociological concepts, methods of sociological 

research, contemporary sociological theories, main trends and 

results of contemporary research in sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and phenomena taking 

place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative sociological 

approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms correctly and 

reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, argumentation, 

conducting discussion and debate. 

 

S HL2206 

Safety of human life  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for creating proper living environment and labour 

conditions, identification of negative impacts of living 

environment, elaboration and realisation of protective measures to 

secure the man and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties 

and features, types of impact of harmful and dangerous factors on 

the man and natural environment, methods of protection. Bases of 

theoretical analysis and prediction of hazard phenomena and 

processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere disasters 

within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence and authority 

in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living environment, to assess 

the risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in emergency situations. 

 

 



ESD 2207 

Environment and Sustainable 

Development  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical 

knowledge on ecology and stable development, protection of 

environment and rational  environmental management  to train 

qualified specialists with a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability 

and functioning;  place and role of  ecology in modern economic, 

political and social problems solution; modern global economic 

problems, their causes, stages of formation and consequences. 

Special place in the discipline is given to stable development of 

nature and society, international cooperation in the sphere of 

environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused ecological processes 

and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable mankind 

development aimed at systematic changing of traditional forms of management and 

people’s lifestyle in order to preserve stable biosphere and society development 

without  disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic regularities of life 

forms’ interaction with the environment in order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  priorities of 

stable nature and society development. 

KL 2208 

Kazakh law  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to 

study the main regulations of basic norms of legal documents in the 

RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society 

and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy 

conception in 2010-2020 and ”The Strategy “Kazakhstan - 2050”. 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical and law context 

and in current situation of national legal system integration into the world system of 

laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily activity  in 

defending   constitutional rights and freedoms.  

 

PE 2209 

Principles of Economics  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas and 

regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and 

macroeconomic indices, their computing methods. The mechanism 

of market pricing, competition and economic development trends. 

Basis of economic development of modern international economic 

relations system and world market development trends. 

 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, logics and 

interconnection of phenomena  and processes in the society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in professional activity. 

NATURAL SCIENCES (STEM)  MODULE 

ITB 2301 Informational Technologies in 

Biotechnology 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites: Mat 1301  

2/0/1 

 

The structure of the physical and logical device PC, its 

characteristics. Information storage technology, data representation 

in the computer. Files and directories. Your file system. Software 

technology, its structure. Operating systems, the technology works 

and functions.  

Boolean functions, graphs. Algorithms and flowcharts. Shell. User 

interface. Technology solutions to the problem PC. User interface. 

Working with the file system. Text editor MS Word. Technology to 

create and edit documents. Table Editor MS Excel. The basic 

technology of creating, editing, work tables . 

- knowledge in the field of personal computing devices and technologies for their 

work, algorithms, software technology and assign individual programs; 

- working knowledge 

students must possess of operating systems, a sufficient level of various utilities, 

theoretical and word processing practical and spreadsheet knowledge applications 



BFiz 3302 Biophysic  

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites: Fiz 1303   

2/0/1 

 

The purpose of teaching the course "Biophysics" - to give students 

a deep and broad knowledge about objects and features of the 

biophysical processes, the basics of biophysical approach to 

biological processes and phenomena, familiarize with the basic 

laws and principles of biophysics.The main tasks of teaching the 

subject:  

- to give students a general biological biophysical knowledge of the 

main topics of biophysics;  

- to provide an understanding of the fundamental laws of 

biophysics and applied research;  

- talk about the most important achievements of Biophysics and the 

prospects of its development;  

- form the basis of the students theoretical and applied thinking, 

allowing the use of achievements in biology biophysics. 

 

- After studying this discipline, which included lectures and performing practical 

and laboratory classes, students must:  

-know basics of Cell Biophysics, and of the whole organism, the main physical laws 

underlying biological laws and phenomena, the first and second laws of 

thermodynamics, Hess's Law, the principles of Prigogine and E.Bauera, 

mechanisms of bioelectric and photobiological processes basics of radiobiology and 

radiation damage mechanisms , the mechanisms of generation of biological 

rhythms, principles electric Biosystems, basic biophysical methods.  

-to be able to: apply the theoretical knowledge and practical skills in the practice of 

their own research. 

-Ability to use scientific and educational purposes major modern biophysical 

methods: spectroscopy, photoluminescence, calorimetry, EPR, NMR, laser,  

hemiluminescence, FEC rheography, rheoencephalography etc.... 

- knowledge of the theoretical foundations of physical-chemical and chemical-

physical characteristics biosystem within biophysical approach to biological 

processes and phenomena;  

-knowledge of basic, fundamental interactions and reactions of ions, molecules and 

supramolecular complexes underlying physiological processes and biological 

phenomena, the main objectives and the laws of biophysics, and the direction of the 

main sections of Biophysics and basic research methods. 

Fiz 1303 Physics  

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/0/1 

 

The module covers the study of  such chapters of contemporary 

physics as mechanics, molecular physics and thermodynamics, 

electrostatics, electromagnetism, optics, atomic and nuclear physics 

due to solving professional tasks on the base of knowledge of 

physics. Study of the discipline include theoretical classes 

(lectures) and practical classes (laboratory works). Development of 

physiological feelings:  sensation, perception, representation, 

memory, thinking, imagination. Mental conditions: ability, 

character and temperament of people. 

Students must be able to generalize and systematize scientific information, 

critically explain different processes in a system, to project ways of realization of 

research programs, be able to work with big volumes of scientific information, to 

work with different sources of information independently, be able to formulate and 

solve research problems which require deep professional knowledge.  

Also students must know main experimental, theoretical and numerical methods of 

investigations, well-known mathematical approaches and their applications to 

solving of scientific problems, be able to analyze and interpret results 

Mat1304 Mathematics  

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites: none  

2/1/0 

 

Studying of elements of linear algebra and analytical geometry. 

Introduction in mathematical analysis. Differential calculates of 

function of one variable. Function research by means of one 

derivative. Concepts about complex numbers. Uncertain, certain, 

not own integrals. Functions of several variables 

- knowledge of differential and integral calculates; 

- ability to apply differential score in mathematical problems of biotechnology at 

creation of mathematical models; 

- ability on the basis of the carried-out mathematical analysis to develop practical 

recommendations; 

-to own skills of creation of mathematical models; 

BASIC PROFESSIONAL MODULES 

Module  1. General Chemistry and Biochemistry 



IHim 1401 Inorganic Chemistry 

3  credits а/5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/0/1 

The study of the foundations of modern chemistry: quantum-

mechanical representations of the structure of atoms, molecules and 

chemical bonding structure of matter and the relationship between 

the structure and chemical properties of substances, 

Competencies (knowledge, skills, competencies), mastered by studying modules: a 

student must: 

-know: the basic laws of transformation of chemical substances and reactions, 

classification and nomenclature of organic compounds, and methods of qualitative 

and quantitative analysis, and methods of purification and identification of 

unknown substances, the relationship of structure and biological activity 

-be able to: predict the properties and interaction of chemical elements and their 

compounds, and corresponding to these transformations to solve quantitative 

problems, identify the unknown substance, to synthesize, selection of the target 

substance from the reaction medium. 

-have: skills in the use of chemical and physico-chemical methods to determine the 

quality and quantity of substances, preparation of solutions of certain concentration, 

to predict the chemical properties of a substance, based on the spatial and electronic 

structure of molecules. 

 

AHim 1402 Analitical Chemistry 

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites: none 

 2/0/1 

The study of the main regularities of course of chemical reactions, 

the natural organic compounds possessing biological activity; 

methods of research of structure, properties and functions of 

organic compounds and their application in research and 

productions. 

- to know methods of identification of unknown substances, interrelation of a 

structure and biological activity 

- to be able to identify unknown substance, to carry out synthesis, allocation of 

target substance from the reactionary environment. 

- to have skills of application of chemical and physical and chemical methods for 

definition of qualitative and quantitative characteristics of substances; to predict 

chemical properties of any substance on the basis of a spatial and electronic 

structure of molecules. 

LBS 1403 Lowmolecular biological 

substances  

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites: IHim 1401   

2/0/1 

The low molecular biological molecules derived from natural 

sources contained carbon, and eventually a new definition of 

organic chemistry emerged: organic chemistry is the study of 

carbon compounds. 

Classes of low-molecular biological compounds. Aliphatic, 

carbocyclic and heterocyclic compounds. Structure, properties, 

function, distribution in nature. Biologically important heterocyclic 

compounds. Mono-functional and hetero-functional natural 

compounds structure, chemical properties, and function in the 

organisms. Natural biologically active compounds, peptides, 

alkaloids, antibiotics. 

-Knowledge on the structure, properties and functions of the low-molecular nature 

of biological compounds that functioning  in all organisms; 

-to get research skills of low-molecular biological compounds in natural objects; 

-  to have the theoretical knowledge and be able to 

evaluate problems, approaches and trends reflecting the current state of natural 

compounds 

To be able to use them in research and practical applications. 

Bio 2404 Biochemistry  

3  credits /5 ECTS 

Prerequisites : LBS 1403   

2/0/1 

In the process of studying this discipline students should get: 

knowledge of the main classes of biological substances (their 

structure, properties and mechanisms of their functioning), 

knowledge of the basic metabolic pathways in the body, the 

relationship of the biological functions and molecular structure, the 

idea about connection between the biological molecules and 

biotechnological production. 

After learning discipline students must know:  structure , properties and functions of 

the main classes of  the important biological substances; 

- main metabolic pathways in living organisms; 

- interactions between biological function and molecular structure of substance; 

- modern methods in scientific biochemical researches; 

The students  must own:  

-   skills on the instruments and equipment used in biochemical laboratories; 

- methods of qualitative and quantitative analysis of nucleic acids, proteins, fats, 

carbohydrates, vitamins and hormones in biological material 

The student should be able:   to apply the received practical skills and knowledge in 

various branches of human activity, at performance of the final work; 

- to analyze experimental data; 

Module  2.  Biodiversity of  Рlants,  Animals and Microorganisms 



BP 1405 Biodiversity of  Рlants 

3  credits/5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/0/1 

Students will receive representation about features of a structure of 

a vegetative cell, tissue and plant’s organs; to know the basic 

directions of morphological evolution of plants, biological essence 

of reproduction and duplication, age and seasonal changes of 

plants. The rate acquaints students with a variety of flora, with 

features of a structure and duplication of various regular groups of 

the lowest and maximum plants, gives representation about bases of 

evolution of flora; shows communications between plants, other 

alive organisms and an inhabitancy. Students will receive 

representation about a parity of concepts: systematization, 

evolution, phylogenezis, systematization and floristics, taxonomic 

categories and taxons. 

-knowledge on the basic levels of the organization of plants, the reasons of variety 

of flora and the basic laws of its formation, modern sights at laws of development 

of the organic world are compared. A place and a role of plants in ecological 

systems, economic and their natural value. 

-to use of the received knowledge in professional work. 

-Skill to put scientific questions to carry out research works at wide use of new 

techniques. The student is able to apply the received knowledge to the decision of 

scientific, industrial and practical problems, to work in laboratory and field 

conditions. 

 

 

BA 1406 Biodiversity of Animals 

3  credits/5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/0/1 

 

The Cellular level of the organization of animals ; Two-layer 

animals; The Three-layer animals; Characteristic of vertebra;  

Development of a vertebrate animal; Covers and a skeleton; Bodies 

of a metabolism and reproduction; Nervous system and sense 

organs; The Origin, systematization and distribution of vertebrate 

animals. 

-knowledge on the basic levels of the organization of animals, representations about 

importance of all stages of individual development unvertebrate and vertebrate  

animals, the reasons of variety of fauna and the basic laws of its formation, modern 

sights at laws of development of the organic world are compared. 

- The student is able to apply the received knowledge to the decision of scientific, 

industrial and practical problems, to work in laboratory and field conditions. 

MV 1407 Microbiology and Virology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/0/1 

In a course directions of modern scientific researches in the field of 

genetics and genomic microorganisms are considered.  The 

information, concerning the main problems of this branch of a 

science from the point of view of biotechnology is resulted. 

Approaches and the tendencies reflecting a current state of 

scientific researches on working out of ways of their decision are 

considered. Acquaints with safety problems genetic modified 

industrial strains. 

Selection methods and technicians which are applicable to own 

scientific researches of undergraduates and modern scientific 

researches are studied. 

The purpose of teaching of a course: to give knowledge of 

possibility of application of microorganisms in various branches of 

economy: medicine, agriculture, food manufacture, pharmaceutics, 

environment. 

 

Students at the end of the course should know:  basic structural and functional 

properties and characteristics of microorganisms and viruses; 

their role in nature and human life; 

principles of their classification; 

structure of prokaryotic cells; 

features of growth and reproduction of microorganisms and viruses. 

Be able to: prepare microscopic preparations for the visualization of micro-

organisms;  prepare the drugs for the study of structures prokaryotic cells; 

select and cultivate microorganisms; 

exhibit oral and/or written presentation skills which involve the evaluation of data, 

lab results or case studies within the field of microbiology.  

Must own the: skills on the instruments and equipment used in microbiological 

laboratories; methods of general and differential staining of cells of 

microorganisms;  methods of isolation and cultivation of microorganisms and 

viruses. 

 

Module  3. Cell Biology and  Basics of Physiology 

CTB 1408 Cell and Tissue Biology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/0/1 

Familiar with the basic concepts of the structure and functioning of 

prokaryotic and eukaryotic cells in vivo and in vitro. Introduction 

to the features of the structure, function and formation of different 

tissue systems of animals and humans. 

-knowledge of the main provisions of the cell theory and methodological 

approaches of analyzing the structure and function of cells and cellular organoids in 

normal and pathological conditions; relation between the structure and function of 

cells; mechanisms of the cell division and differentiation in normal and pathological 

conditions; tissue origin in individual and historical development; morpho-

functional classification of tissues; structure and function of various tissues; 

-Microscopy skills: the ability to properly handle the microscope, cytological and 

histological specimens, cells and tissues, based on knowledge, be able to 

distinguish between different cell types, intercellular substance, vessels, 

morphological features of cell division and tissue regeneration, to correctly interpret 

the structural and functional organization vital and fixed cells at the microscope in 

micrographs 

BMF 2409 Basics of Microorganisms The course "Fundamentals of Physiology of Microorganisms," As a result of the discipline, students will know: the pathways of the nutrients into 



Physiology 

3  credits/5 ECTS 

Prerequisites: MV 1407   

2/0/1 

introduces students to the scientific basics of microorganisms’ 

cultivation and biochemical basis of their metabolic processes to 

produce the desired metabolites. 

 

the cell, types of the power of microorganisms, methods of cultivation of 

microorganisms; 

Be able to: use knowledge about the needs of micro-organisms in the matter, laws 

of growth and development at various ways of cultivation. 

Have the skills to work with pure cultures of microorganisms used in 

biotechnology. 

BAF 2410 Basics of Animal Physiology 

3  credits/5 ECTS 

Prerequisites: BA 1406   

2/0/1 

The discipline gives an idea of processes of activity of an animal 

organism and parts making it in their unity and interrelation with 

environment. 

-to know: theoretical and methodological bases of animal physiology; the 

mechanisms providing interaction of separate parts of an organism and an 

organism as whole with environment; about achievements, prospects of 

development of physiology and its practical application. 

-to be able: to apply the received knowledge and skills to development of new 

biotechnological methods and receptions of management by organism 

functions. 

- to own methods of an assessment of a functional condition of an organism of 

animals. 

BPF 2411 Basics of  Plant Physiology 

3  credits/5 ECTS 

Prerequisites: BP 1405   

2/0/1 

The course of “Basic physiology of plants” include: structure and 

function of plant cell organelles, the nature and mechanisms of the 

light and dark phases of photosynthesis, the way the oxidation of 

respiratory substrates, photosynthetic and oxidative 

phosphorylation, the physiological role of mineral elements and 

their metabolism in plants, mechanisms for delivering the cell and 

movement water through the plant, mineral elements, patterns of 

plant growth and development, physiological bases of plant 

resistance 

 

Competence: to know the main manifestations of life and their regulation, 

mechanisms and patterns of activity of the autonomic functions of the plant, 

mechanisms for the interaction of plant   parts and a whole plant with the 

environment, the achievements and prospects for development of physiological 

science and its practical application.  

During the development of undergraduate courses need to know:  theoretical and 

methodological foundations of Plant Physiology - the science of the main 

manifestations of plant life and their regulation; mechanisms for the interaction of 

plant parts and whole plant organism  with the environment;  the achievements, 

prospects of plant physiology and its practical application. 

Students be able to: apply their knowledge and skills to develop new 

biotechnological methods and techniques of control of bodily functions; 

-must be able to apply this knowledge to laboratory work; 

-must master the methods to assess the functional state of the plants. 

Module  4.  General genetics and  Biostatistics 

GMG 2412 General and molecular genetics 

3  credits/5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/0/1 

This course covers the basic laws of genetics at different organism 

level (Drosophila melanogaster - fruit fly, peas, and wheat). 

Students master the genetic analysis of the interaction of alleles and 

allelic genes, genetics, gender and sex-linked inheritance, linkage 

of genes and crossing over, genetic and cytological mechanism of 

crossingover, mutation variability, human genetics and genetic 

processes in the population. Molecular mechanisms of inheritance 

of traits studied at the level of analysis of the fine structure of 

genes, in particular the determination of allelism and allelism test, 

the molecular mechanisms of mutation and recombination of genes, 

the genetic code, gene function and the molecular basis of the 

interaction of genes. 

- to know: the student should know the basic laws of genetics and molecular 

mechanisms of inheritance of traits, genetic experiment to plan and solve genetic 

problems. 

- schould be able to: plan and carry out experiments with Drosophila; analyse 

results of basic research and genetic findings. 

 

BS 3413 Biostatistics 

3  credits/5 ECTS 

Prerequisites: Mat 1301   

1/1/1 

Purpose of the course - to give knowledge of biostatistics needed to 

analyze the results of scientific research, education of statistical 

thinking. The course sets out the basic mathematical and statistical 

methods used in biological research, are the patterns of distribution 

of random variables, methods of grouping large amounts of data, 

engineering calculations and evaluation of selected indicators, the 

- to know the location of biometrics and the limits of its use in the biological 

research, basic statistical methods and concepts, terminology and symbols of 

biometrics; 

- Be able to plan a science experiment, analyze and process the results, make 

evidence-based conclusions on the basis of biometric data; 

- Have the skills of statistical analysis, the ability to work with mathematical and 



correlation analysis. 

 

statistical tables. 

Module 5.  Basics of Biotechnology 

BMB 2414 Basics of Microorganisms 

Biotechnology 

2  credits/3 ECTS 

Prerequisites: MV 1407   1/0/1 

The course introduces with the fundamentals of design of  

microbiological production process from receipt and preparation of 

raw materials, obtain a seed culture, cultivation facilities to 

isolation, purification and stabilization of the target products. 

 

As a result of the discipline the student will know: methods of cultivation of 

microorganisms and preservation of pure cultures; properties of the raw material 

and the nutrients contained in them and ensuring growth of industrial strains of 

microorganisms; the impact of factors affecting the growth of producers and 

biosynthesis of metabolites; basics methods and techniques of isolation and 

purification of the products of microbial production. 

-Should be able to: use microorganisms as targets for biotechnology research; to 

isolate objects from their environment, cultivate them in order to obtain products 

and biomass. 

-Student be able to use: the primary methods of studying microorganisms as objects 

of biotechnology; the methods and techniques of getting a specific product. 

BPB 2415 Basics of Plant Biotechnology 

2  credits/3 ECTS 

Prerequisites: BPF 2411    

1/0/1 

In the module technologies and the methods applied in 

biotechnology of plants are studied. Ways of cultivation of plant 

cells in vitro are considered. The main production technologies of 

economically valuable products having application in the technical, 

food industry, in agriculture and medicine are studied. 

- -to know production technologies of economically valuable products;   

- - to own methods of cultivation of plant cells and tissue; 

- -  to be able to use the received theoretical knowledge and practical skills in various 

industries, agriculture and medicine 

BAB 2416 Basics of Animal Biotechnology  

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: BAF 2410    

1/0/1 

The purpose of teaching the subject "Basics of Animal 

Biotechnology": the study of the objects of study and the history of 

biotechnology, as well as obtaining an overall view of animal 

biotechnology and its application in animal husbandry practices. 

Study of animal biotechnology reserve; knowledge of the general 

applications of biotechnology animals; study the possibility of 

applying the knowledge gained to create a maturing of resistant and 

highly resistant animals. 

The students should  know:  general biological basis of biotechnological reserve 

animals, and experimental methods of Animal Biotechnology. 

 Be able to: use the theoretical knowledge to implement the science and practice of 

animal 

have practical skills for the treatment of laboratory animals with microscopic 

techniques, laboratory equipment and surgical instruments. 

 

Module  6. Molecular biologу and Genetic engineering 

MB 2417 Molecular biologу 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412    

2/0/1 

The course is devoted to main molecular and genetic cellular 

processes. It encompasses the physical and chemical basics and 

structural organization of pro- and eukaryotic genetic material. The 

modern conceptions and study methods of molecular mechanisms 

of replication, gene expression, recombination, DNA repair and 

their regulation are taken into special consideration. 

 

-to know: physical and chemical properties and levels of organization of pro- and 

eukaryotic genetic material; the basic research approaches in molecular biology. 

-to know how to: handle all equipment and materials required for lab work; explain 

different approaches and methods used for investigating a molecular process from 

molecular perspective. 

-to have the skills:  to use lab equipment; preparing lab reports. 

GI 3418 Genetic engineering 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412    

2/1/0 

 

The course provides with advanced knowledge of various 

approaches, methods and techniques used in production and 

cloning the recombinant DNA; common genetic vectors, methods 

of pro- and eukaryotic cell transformation; in vitro mutagenesis and 

clone selection; characteristics of expression and regulation of pro- 

and eukaryotic genetic material; applied potential of gene 

engineering in medicine, plant selection, biotechnology. 

 

-to know: mechanisms of gene expression regulation; approaches and methods of 

recombinant DNA production and cloning; in vitro mutagenesis; selective down 

regulation of gene expression with antisense RNA, RNA interference. 

-to know how to: handle all equipment and materials required for lab work; explain 

different approaches and methods used for investigating a molecular process from 

molecular perspective. 

-to have the skills: to use lab equipment; preparing lab reports. 

Module  7.  Industrial and  Food Biotechnology 



BBI 3419 Basics of biotechnological Industry 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

The purpose of the course - learning the foundations of food 

microbiology and biotechnology industries.  Sections of the course: 

the objects and processes of the biotechnological production;  the 

security of biological objects and biotech industries; 

microbiological and technological bases of fermentation industries;  

technological scheme of production of the products of microbial 

synthesis;  production, using viable microbial cells;  immobilized 

biological objects;  hardware, sanitary and hygienic requirements 

industrial equipment and manufacturing processes. 

 

The students should know:  

technological scheme of production of microbial bio-products; 

principles of aseptic processing; 

techniques that provide an exception entry of microorganisms in the production 

process; the necessary hardware; 

gygiene requirements for production facilities and manufacturing processes. 

Be able to: get a yeast biomass; 

 determine the energy of the yeast fermentation; get apple cider vinegar; 

get citric acid superficial and deep way; carry out solid-phase cultivation producing 

amylase. 

Must own the: methods of sterilization of media and equipment;  skills with the 
cultures of microorganisms, maintenance and storage of production strains;  ways 

of growing seed;  methods of laboratory simulation of production processes. 
ІВ 3420 Industrial Biotechnology 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

1/0/1 

The purpose of the course -  familiarity with technological schemes 

of microbiological industries, raw materials, equipment, methods, 

quality control of finished products, the selection of microbial 

strains with increased synthetic ability to meet production 

requirements. We will study the conditions for their cultivation. 

Specific topics include the theoretical and practical problems 

associated with the production of microbial synthesis. Discuss 

some productions technology based on the use of microorganisms 

for food products and new directions in Industrial Microbiology 

related with new raw materials, immobilized cells, high-yield 

strains of microorganisms genetic engineering. 

 

Students at the end of the course should: 

Know: technological scheme of production of microbial bio-products; 

principles of aseptic processing; 

techniques that provide an exception entry of microorganisms in the production 

process; the necessary hardware; 

gygiene requirements for production facilities and manufacturing processes. 

Be able to:receive the inoculum; carry out solid-phase cultivation of producers; 

carry out a deep cultivation. 

Must own the: skills in industrial microbiology laboratories;  methods of storage 

of microorganisms;  skills to maintain the production of crops;  skills to produce 
the desired metabolic products of microorganisms.  

FB 3421 Food Biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

The purpose of the course  is  the generation of knowledge about 

the use of biotechnological processes in the processing of raw 

materials of plant or animal origin; industrial use of enzyme 

preparations, food supplements and biologically active substances 

in food production, the technologies of special purpose products, on 

the basis of quality and food safety significance of microorganisms 

in damage Food and requirements of sanitation and hygiene in the 

food industry, the formation of practical skills in the organization 

of food production with the use of biotechnology. 

 

The student will be know about:   microflora of raw materials and food products, as 

well as the evils of food microbiology with nature; the role of microorganisms in 

food processing raw material in the manufacture of food products;  the technologies 

of special purpose products. 

Be able to: to apply the theoretical and practical skills in the use of biotechnological 

methods and techniques in the production of food; to carry out the control of food 

production and products; 

To own: the methods of microbiological testing of raw materials and food products; 

the use of different methodological fundamentals of biotechnology techniques in 

the food industry. 

Module  8.  Methodology and  Biotechnology of  Animals and  Plants 

MAB 3422 Methodology of Animal 

Biotechnology 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: BAB 2415    

1/0/1 

This course details the general biological fundamentals breeding 

animals, as well as methods used in biotechnology animals, 

artificial insemination, embryo transfer, genetic transformation of 

germinal and somatic cells derived allofennyh animals (genetic 

chimeras), genetic cloning and transgenic animals. 

The purpose of teaching the course - familiarity with the latest 

developments of biotechnology animals, the study of modern 

approaches and methods of biotechnology of animals used for the 

study of theoretical problems in biology and to accelerate scientific 

and technological progress in agricultural production and public 

health. 

Objectives: providing an idea of the general theoretical foundation 

-to know: general biological bases of animal biotechnology, experimental 

approaches to cell and embryo engineering, principles of cloning and genetic 

transformation of somatic and germ cells of animals; 

-to be able to: use theoretical knowledge for implementation in science and 

practice; carry on well-planned experiments on animal biotechnology; 

– to have an understanding of: the practical skills of work with major animal objects 

- fruit fly, mouse, rabbit, sheep; with a microscopic technique; laboratory 

equipment and surgical instruments. 

 



of biotechnology animals acquire knowledge about experimental 

approaches biotechnology animals: cellular and embryological 

engineering, cloning, genetic transformation of somatic and germ 

cells, an understanding of the application of biotechnology 

techniques in the science and practice of animal husbandry and 

medicine. 
ВHPA 3423 Biotechnology of Higher  Plants and 

Algae  

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites:  BPB 2415    

1/0/1 

The purpose of teaching course is illumination of a current state of 

knowledge of biology of cultivated plant cells as object of 

biotechnology and all main directions of biotechnology. Students 

have to receive knowledge of methods of cultivation of plant cells, 

tissue and organs in vitro, about dedifferentiation- differentiations, 

about the theoretical and methodical principles use of cultivated 

cells in biotechnology: for receiving important metabolites, for 

clanal micropropagations and improvement of plants, for 

incompatibility overcoming at the remote hybridization, for 

receiving haploids, selection at the cell level, for cell and genetic 

engineering, for genofound preservation. 

- to know the main directions of  plant biotechnology; 

- to own a technique of cultivation of plant cells and tissue; 

- to be able to apply the received knowledge to increase of  theoretical knowledge 

and also to apply them in practical activities.  

Module   9.  Medical biotechnology 

MB 3424 Medical biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BAB 2415   

2/1/0 

 

Medical considering the creation of new biotechnology drugs, the 

development of diagnostic methods and systems, new techniques 

for the treatment of infectious diseases, methods of effective 

vaccines for the prevention of infectious diseases. 

 

- to have the skills of the microbiological control of raw materials and finished 

products, development of new biologically active substances, products, food and 

medical-prophylactic purposes; 

- to have an understanding of biotechnological methods for the development of 

vaccines and prevention of diseases in humans and animals, and know the basics of 

the biotechnological production of medicines for humans and animals; 

Module  10.  Methods of biology teaching 

MBT 3425 Methods of biology teaching 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:none 

2/0/1 

The module addresses the teaching of biological sciences at the 

school, forms of organization of educational process, methods 

and instructional techniques of the lessons of biology (ecology), 

- the ability to play as a system of knowledge is logically related scientific concepts. 

MODULES FOR INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES (IET) 

IET 1:  «Biotechnology of micro-organisms»     

SW 3501 

 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/2 ECTS 

Prerequisites: none  

0/1/0 

ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language; 

BLRB  3502 

 

 

Basics of Lab research in 

biotechnology 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites : IHim 1401   

1/0/1 

The purpose of discipline is to teach students the acquisition of 

knowledge about the basics of scientific and laboratory research, 

study and development of methods of biotechnological 

experiments on micro-organisms, processing, and analysis of the 

results. Understand of the major properties of microorganisms, 

their morphology, cytology and systematization. 

 

 

The student will know: the basic microbiological methods for determining and 

monitoring the parameters of biotechnological processes; technology and the 

general principles of the most common microbiological processes; methods of 

research, design and experimental work in the field of microbial technology; 

Students should be able to: to make  biotechnology experiment using laboratory 

equipment (microscopes, the bioreactor, thermostats, sterilizers, etc.); 

model biotechnological processes based on laboratory research and knowledge of 

biotechnology equipment. 

Students should use: methods of analysis processes and their impact on the quality 

of the products of microbiological synthesis; computer methods of data collection, 

storage and processing. 



-  knowledge about main properties of microorganisms, the principles of their 

classification;  structural organization of a prokaryotic cells;  features of growth and 

reproduction, ability to use microorganisms as objects for scientific researches and 

the biotechnological purposes;  

 - have skills of work with microbic cultures, preparations of microscopic 

preparations, with methods of microorganisms allocation. 

EB 3503 

 

Еcology biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: ESD 2207   

2/0/1 

 

  

The purpose of discipline is to introduce students with  the main 

polluters of the environment, the path of their migration, 

accumulation and transformation in ecosystems, methods of 

detection and quantification of environmental pollutants, with the 

methods and approaches of the various ecosystem restoration 

specific biotechnological methods, with the methods of waste 

treatment, disposal and waste emissions . 

As a result of study the discipline the student will know: 

- Basic biotechnology sewage-contaminated soil, air for a healthier environment; 

methods and approaches used for recycling and disposal of waste. 

Students will be able to: 

 - use the theoretical knowledge and practical skills in the use of various 

biotechnological methods for remediation of contaminated ecosystems; develop of 

new treatment technologies based on the use of microorganisms, food processing 

wastes, and plants. 

Student will be able to use:  the methods of simulation studies to evaluate various 

biotechnology used in the treatment of polluted ecosystems. 

PEB 3504 

  

Processes and equipment in 

biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

The aim of the course is to familiarize students with the processes 

and apparatuses of the microbial synthesis: Sterilization equipment 

and culture media, mass transfer of oxygen, the mixing of culture 

fluid heat transfer in the fermentation process air cleaning, foaming 

and defoaming, characteristics of different types of Directors. 

 

The student will be know  about: the theoretical foundations of biotechnological 

processes and apparatus used basic types of machines and apparatus; general 

principles for design and use of technological parameters of biotechnological 

processes and methods of selection of machines and devices for their 

implementation. 

-Student will be able to: apply the knowledge to make an informed and rational use 

in the future careers of various types of vehicles and machines biotechnological 

purposes;  carry out calculations of the main dimensions of biotech machinery and 

apparatus; 

-Student will be able to use: methods of determining the optimum conditions and 

processes of technological parameters;  

theoretical knowledge required for the selection of machines and devices for 

various biotechnological processes 

BASA 3505 

 

 

Biotechnology of Antiinfection 

Solutions Acquiring 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

Discipline gives an idea about the basic principles, characteristics, 

methods of biotechnological production and sanitary-

microbiological control of anti-infective drugs, especially of 

microorganisms that are most important for medicine, the 

principles of vaccination, chemotherapy, and laboratory diagnosis 

of infectious diseases. 

 

Students at the end of the course should 

know: сlassification of anti-infective drugs; technology of anti-infective drugs; 

principles of vaccination, chemotherapy, and laboratory diagnosis of infectious 

diseases. 

- Be able to: determine the antimicrobial activity of the preparations;  carry out 

microbiological control in the workplace. 

-Must own the: 

skills in industrial microbiology laboratories;  methods of determining the 

antimicrobial activity of the preparations; 

methods of microbiological control in the workplace. 

MCBP 3506 

 

Microbial control of biotechnology 

production 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

The course provides the knowledge about the safety of 

biotechnological production of food raw materials and food 

products. The characteristics of microbial contaminants major 

biotech industries and sanitary-indicative microorganisms.  The 

role of microflora in the water, air and soil in the spread of 

infectious diseases and food contamination by foreign 

microorganisms. Provides an overview of the methods of 

preservation, sterilization and disinfection used in the food 

industry.  Some sections of the course include how to ensure the 

sterility of microbial production, sanitary and hygienic 

Students at the end of the course should know: micro-contaminants biotechnology 

industries; sanitary indicative microorganisms; hygiene requirements for production 

facilities and manufacturing processes. 

-Be able to: identify microorganisms contaminants; determine the titer of sanitary-

indicative microorganisms in products and equipment; 

identify producers in the working area; 

use of risk analysis in the process of food production. 

-Must own the:ways to ensure the sterility of the microbiological production; 

skills in the microbiological analysis of food production; 

methods of determining the producers in the working area; 



requirements for production facilities and manufacturing processes, 

risk analysis system  and their applicability in the production of 

food. 

 

methods of determining the sanitary-indicative microorganisms in biotechnology 

products and equipment. 

Р 4507 

 

Probiotics 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

The course provides insight into the preparations of probiotics, 

prebiotics and synbiotics are considered metabolite, lactulose and 

combination probiotic drugs, their mechanisms of therapeutic 

effect.The problem of creating new bacterial preparations that are 

created on the basis of probiotic bacteria synthesizing antibiotic 

like substance - microcins with a broad spectrum of bactericidal 

action.  During the course students get acquainted with the 

technology of probiotics. 

 

 

Students at the end of the course should know: microbial ecology of the human 

body;  composition of the normal flora of different habitats;  function of normal 

microflora;  causes of and ways of correcting dysbacterioses;  classification of 

probiotics;  technology of probiotics. 

Be able to:make microbial passport; 

- determine the titer of bacteria in probiotics; identify lactobacilli and bifidobacteria 

by culture and morphological characteristics;determine the acid-forming and 

antimicrobial activity of probiotics. 

Must own the: 

skills of the bacteriological analysis of the intestinal microflora; 

methods of isolation and identification of probiotics;  methods for determining 

acid-active probiotics. 

methods of determining the antimicrobial activity of probiotics. 

ICM 4508 

 

Immobilized cells of micro-

organisms 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

Fundamental and applied aspects of Enzyme Engineering. 

Structure, properties and mechanism of action of biocatalysts. The 

similarity and difference of the synthetic biological catalysts. 

Advantages and disadvantages of biocatalysis in its use in industrial 

processes. 

 

-Knowledge: development of the students the basic principles and theoretical 

positions Enzyme Engineering, to help students understanding of biotechnological 

processes involving enzymes, mastering the fundamentals of design and use in 

biotechnology biocatalysts with desired properties. 

-Skills: The student should know physico-chemical and biochemical patterns of 

biocatalysis; methods of stabilization and recovery of enzymatic systems used in 

biotechnology; examples of the use of free and immobilized biocatalysts based on 

enzymes and microbial cells in science, medicine, technology and industry. 

-Competences possession of methods of observation, description, classification, 

cultivation immobilized biological objects (enzymes and microbial cells, ability to 

apply basic physiological methods of analysis and assessment of heterogeneous 

biocatalizators, current understanding of the principles of immobilization of 

biological objects, biophysical-cal and biochemical basis, the nature of different 

sorbents and carriers. 

 

BFM 4509 Biotechnology of phototrophic 

microorganisms 

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/0/1 

The biotechnology of phototrophic microorganisms one of the 

youngest sciences, also studies processes of reproduction of target 

products with helping of microalgae and cyanobacteria.  

Phototrophic microorganisms and their consortium can be used for 

receiving a number of valuable products: biological products for 

the food, medical, oil industries, etc., food dyes, the biodiesel and 

protein and vitamin remixes for poultry farming and animal 

husbandry etc. Important feature of phototrophic  microorganisms 

is their ability to nitrogen-fixation and photoformation of hydrogen 

at the expense of use of solar energy. The course is devoted to 

studying of a variety of phototrophic microorganisms, their place in 

wildlife; their roles in the nature and human life, possibilities of use 

of microalgae in mass cultivation for receiving biologically active 

substances, to studying of mechanisms and efficiency of 

photosynthesis of various groups of phototrophic organisms.  

-To give an idea of a role of phototrophic microorganisms in biotechnological 

production, about ways of allocation of perspective strains and methods of their 

cultivation.    

- to know:  The role of phototrophic  microorganisms in photobiotechnology 

development, namely receiving on the basis of microalgae of biological active 

additives of medical and agricultural appointments.   About a role of phototrophic  

microorganisms.   

-to own: Methods of allocation of various strains of microalgae and cyanobacteria  

 



GSM 4510 

 

Genetics and selection of micro-

organisms 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

2/1/0 

 

In a course features of the organization of a genome prokaryote and 

viruses are studied. It acquaints with processes of replication, a 

restriktion and modification, a transcription, a recombination and 

mutagenesis, reparations of a genetic material. The separate section 

is devoted to illumination of mechanisms a recombination and 

transfer of genetic information at bacteria.  

Biotechnological aspects of genetic designing of strains producers 

are discussed. 

-to know the genome structure of prokaryote and viruses; 

-to be able to select microorganisms resistance to antibiotics. 

MRC 4511 

 

“Microorganisms Recognition  and  

its Cultivation" practice 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414   

1/0/2 

Methods of allocation and cultivation of microbic cultures, 

microorganism biotechnology, engineering basics of 

biotechnology, microorganism metabolism, equipment types for 

microorganism cultivation and technology of receiving 

biotechnological valuable products are provided in this discipline.  

- to own microbiological methods necessary for work and techniques of statement 

concrete experiments; equipment of carrying out their preparatory stages; 

- to be able to carry out specific identification of  microorganisms strains; to own 

methods of determination of their sensitivity to antibiotics; 

IET 2: «Cell and molecular biotechnology» 

SW 3501 

 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/2 ECTS 

Prerequisites: none  

0/1/0 

ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language; 

BLRB  3502 

 

 

Basics of Lab research in 

biotechnology 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites : IHim 1401   

1/0/1 

The purpose of discipline is to teach students the acquisition of 

knowledge about the basics of scientific and laboratory research, 

study and development of methods of biotechnological 

experiments on micro-organisms, animal, plants  processing, and 

analysis of the results. 

 

As a result of the discipline the student will know: The basic biotechnological  

methods for determining and monitoring the parameters of technological processes;  

technology and the general principles of the most common biochemical processes; 

methods of research, design and experimental work in the industry; 

Students should be able to: 

- to make  biotechnology experiment using laboratory equipment (microscopes, 

the bioreactor, thermostats, sterilizers, etc.);  model biotechnological processes 

based on laboratory research and knowledge of biotechnology equipment. 

Students should use:  methods of analysis processes and their impact on the 

quality of the products of biosynthesis;  computer methods of data collection, 

storage and processing. 

EB 3503 

 

Еcology biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  ESD 2207   

2/0/1 

 

  

The purpose of discipline is to introduce students with  the main 

polluters of the environment, the path of their migration, 

accumulation and transformation in ecosystems, methods of 

detection and quantification of environmental pollutants, with the 

methods and approaches of the various ecosystem restoration 

specific biotechnological methods, with the methods of waste 

treatment, disposal and waste emissions . 

As a result of study the discipline the student will know: 

- Basic biotechnology sewage-contaminated soil, air for a healthier environment; 

methods and approaches used for recycling and disposal of waste. 

Students will be able to: 

 - use the theoretical knowledge and practical skills in the use of various 

biotechnological methods for remediation of contaminated ecosystems; develop of 

new treatment technologies based on the use of microorganisms, food processing 

wastes, and plants. 

Student will be able to use:  the methods of simulation studies to evaluate various 

biotechnology used in the treatment of polluted ecosystems. 

CB 3504 

 

Cell  Biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  BPB 2415  

2/1/0 

 

The aim of the module is to examine the main areas of cell 

biotechnology. It is consider the practical aspects of cellular 

biotechnology, as well as modifying the genomes of crops means 

chromosome engineering and biotechnology.  

- to know and possess the basic research methods that are used in biotechnology, 

have the skills to use equipment that is used in the biotechnology industry; know 

the current requirements for biotechnology products; 

- to know the modern methods of plant breeding, methods of transformation of crop 

biotechnology and genetic engineering methods. 



Enz 3505 

 

 

Еnzymology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: Bio 2308  

2/1/0 

 

This module discusses the use of enzymes and their catalyzed 

processes in biochemistry, bacteriology, microbiology, genetics, 

botany, agriculture, pharmacology, toxicology, physiology, medical 

and chemical engineering, etc. 

-to be able to practice the classical methods research of biological molecules; 

-to know basic structure and functional organization of different proteomes, an 

understanding of the methods of  proteins analysis; 

 

MRMB  3506 

 

 

Modern research methods in 

Biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  BPB 2415  

2/0/1 

Modern biotechnology is a multidisciplinary science. It includes 

new methods of study of biological organisms, new areas of 

application of the results obtained using e methods.  The  

methodological approaches used in biotechnology, aimed at the 

study of physico-chemical, biophysical, biochemical properties and 

principles of functioning of living systems. Among these are 

methods that are used for a long time (centrifugation, 

spectrophotometry, various chromatography, immunological 

methods, etc.). However, they still remain effective in the study of 

biological objects. In recent years, the development of new high-

tech methods used to obtain the results, dramatically accelerated 

progress in biology and biotechnology. Thus, the methods of 

transfer of genetic material from one object to the other reached 

such perfection that the experiment can now get almost any 

combination of genetic elements of various biological systems.. 

-Undergraduates must know modern methods of biotechnology, including the 

methods used tissue, cellular and molecular levels, their principles and applications.  

-Undergraduates should be able to apply this knowledge to further enhance the 

level of theoretical training, as well as in practice; must acquire the skills to plan 

and conduct experiments in various fields of biotechnology. Study the course of 

supporting classes 

 

TPCMPP 4507 Technology of Plant  clonal 

micropropaga-tion and plant 

preservation  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  BPB 2415  

2/0/1 

In a course technologies of cloning of the revitalized and virus-free 

plants are studied. Phytopathology basics, methods of diagnostics 

of  plants diseases and methods of wood and grassy plants  

improvement of in vivo and in vitro are covered.  

In a course methods of  plants improvement are considered. Culture 

of apex and burn to revenges.  The Plants diseases  of a bacterial, 

fungies, virus etiology are considered. Technologies of receiving 

virus-free plant material are studied 

- to know bases of phytopathology, the reason of  plants diseases;  

- to be able to use biotechnological methods of  plant material improvement  in 

practice; 

- to own methods of diagnosing of  plants diseases  and methods cloning of the 

revitalized plant material; 

BPB 4508 

 

Bioinformational polymers in 

biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: Bio 2308 2/1/0 

Nucleinic acids and proteins are the natural polymers realizing 

genetic information. Structure, properties and functions of proteins 

and nuclea acids. Amino acids. Spatial configuration of proteins. 

Nucleotides. Different types of RNA, their function. Transcription 

(copying of nukleo sequences of sites of DNA in shape m-RNK). 

Translation. Genetic code. Splaysing. Introns and exons. 

Mechanism of biosynthesis of protein. Protein Folding. 

- to know a structure and properties of proteins and nucleinic acids, mechanisms of 

regulation of  protein biosynthesis; 

- to own methods the biochemical analysis of biopolymers; 

- to be able to put the received knowledge into practice; 

BB 4509  Basics of Bioinformation 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  Bio 2308  

2/0/1 

The basis of bioinformatics is made by computing technologies for 

studying and use of bioresources, their properties and functions. 

Bioinformatics - science about accumulation and processing of 

information on a variety, properties, structure and function of 

biological systems. Bioinformatics of the major polymers of live 

systems – nucleinic acids and proteins. Achievements of 

bioinformatics in biotechnology, molecular genetics, molecular 

medicine, molecular biology and biochemistry 

The students have to know and be able to apply modern information technologies to 

accumulation, storages, processings and uses of bioresources and their properties in 

various branches of human activity. 

BB 4510 

 

 

Basics of Bionanotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: Bio 2308  

2/1/0 

 

"Bionanotechnology's" discipline for bachelors allows to expand 

and deepen knowledge of the various directions of 

bionanotechnology. Modern bionanotechnology - an 

interdisciplinary branch of science and productions. Use of 

biological nanostructures in production promotes disclosure of new 

In the course of studying of discipline of "Bionanotechnology" students have to 

receive knowledge of the main directions of bionanotechnology;  

-to be able to systematize and generalize the knowledge received at lectures and 

from educational, scientific sources of information; freely, competently to state a 

theoretical material on bases of the real course, to carry out discussions;  



properties of biological systems. Biological nanostructures - 

components of different multimolecular systems possess almost 

boundless range of properties which are used in various areas of 

human activity. 

 

-to use the received knowledge for statement, carrying out and interpretations of 

results of experimental work. 

 

PECMB 4511 

 

Practical experience  in cell and 

molecular biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  BPB 2415  

1/0/2 

The development of modern biology is due to significant advances 

in the field of cellular and molecular biotechnology. The study of 

biological objects at the cellular and molecular level requires 

knowledge of physical and chemical properties of living systems. 

In recent years the complexes of different physical and chemical 

methods and approaches  are used in addressing key problems in 

biology, cellular and molecular biotechnology. In this regard, it is 

necessary to know the modern methods and approaches in various 

areas of cellular and molecular biotechnology.  

-Have skills to apply modern biochemical and biophysical methods of separation of 

cellular structures, getting them in a pure state, their identification, isolation and 

purification of biomolecules (proteins, nucleic acids) and their qualitative and 

quantitative analysis methods using  by spectrophotometry  and electrophoresis 

methods, methods of separation, purification of nucleic acids, nucleic acid cloning 

PCR-based reactions and analyzes of amplified DNA fragments 

IET 3: “Food biotechnology” 

SW 3501 

 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/2 ECTS 

Prerequisites: none  

0/1/0 

ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language; 

BLRB  3502 

 

 

Basics of Lab research in 

biotechnology 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites : IHim 1401  

1/0/1 

The purpose of discipline is to teach students the acquisition of 

knowledge about the basics of scientific and laboratory research, 

study and development of methods of biotechnological 

experiments on micro-organisms, animal and plants processing, 

and analysis of the results. 

 

As a result of the discipline the student will know: The basic biotechnological  

methods for determining and monitoring the parameters of technological processes;  

technology and the general principles of the most common biochemical processes; 

methods of research, design and experimental work in the industry; 

Students should be able to: 

- to make  biotechnology experiment using laboratory equipment (microscopes, the 

bioreactor, thermostats, sterilizers, etc.);  model biotechnological processes based 

on laboratory research and knowledge of biotechnology equipment. 

Students should use:  methods of analysis processes and their impact on the quality 

of the products of biosynthesis;  computer methods of data collection, storage and 

processing. 

EB 3503 

 

Еcology biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  ESD 2207   

2/0/1 

 

  

The purpose of discipline is to introduce students with  the main 

polluters of the environment, the path of their migration, 

accumulation and transformation in ecosystems, methods of 

detection and quantification of environmental pollutants, with the 

methods and approaches of the various ecosystem restoration 

specific biotechnological methods, with the methods of waste 

treatment, disposal and waste emissions .  

 

As a result of study the discipline the student will know: 

- Basic biotechnology sewage-contaminated soil, air for a healthier environment; 

methods and approaches used for recycling and disposal of waste. 

Students will be able to: 

 - use the theoretical knowledge and practical skills in the use of various 

biotechnological methods for remediation of contaminated ecosystems; develop of 

new treatment technologies based on the use of microorganisms, food processing 

wastes, and plants. 

Student will be able to use:  the methods of simulation studies to evaluate various 

biotechnology used in the treatment of polluted ecosystems. 

FBAS  3504 

 

Food biological active  supplements 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  Bio 2308  

2/0/1 

 

Biotechnological bases of receiving biologically active agents from 

animal, vegetable and microbiological raw materials. The 

characteristic of biologically active agents of food used in 

production. 

-to have skills of carrying out microbiological control of raw materials and finished 

goods, on development of new types of biologically active agents, production of 

food and treatment-and-prophylactic appointment. 

- to know technologies of receiving dietary supplement from animal, vegetable and 

microbiological raw materials. 

- to own methods of quantitative and quality standard food dietary supplement. 



TRPP 3505 Technologies of  receiving of plant-

growing products 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  BPB 2415  

2/0/1 

The basic principles in creation of technologies of receiving 

products from vegetable raw materials. The equipment and control 

of technological processes of receiving products from vegetable 

raw materials. 

- to be able to estimate in practice quantitative and quality indicators of foodstuff, 

according to the international and national standards; 

TB 3506 

 

Technical biochemistry 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  Bio 2308  

2/0/1 

 In the module a profound idea is given of biochemical criteria of  

vegetable raw materials quality, of biochemical value of the major 

consumer properties of raw materials - biological (physiological), 

nutrition, fodder and nutritional value, technological advantage, 

comprehensibility, etc. The specified biochemical signs in 

aggregate define quality of vegetable raw materials and the final 

product. The course acquaints the student with the basic principles 

of enrichment of raw materials missing components and in the 

ways of achievement of balance of valuable biochemical properties 

of raw materials in modern food and fodder technologies. 

- to know theoretical bases of physiology and biochemistry of plants, including 

growth and development physiology, biochemistry of biological macromolecules – 

proteins (enzymes), carbohydrates, lipids, etc., and also biochemistry of secondary 

metabolites.  

- to be able to identify and analyze the valuable substances containing in  plants 

organs  

- to own methods of research of structure and properties vegetable raw materials. 

- to have skills of use of  cultural plants and wild flora valuable properties of 

Kazakhstan in food, fodder technologies, and also in pharmacology, 

phytopathology, etc. 

MFP 4507 

 

 

Microorganisms of fermentative 

productions 

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  Bio 2308  

2/0/1 

The purpose of the module is acquaintance of students with 

technology of fermentative productions, methods and processes of 

processing of different types raw materials in fermentation 

products. 

In the module general characteristics of fermentation and its types, 

the main characteristics of the productions based on  

microorganisms application, the main regularities of reproduction 

and growth of yeast and other cultures of microorganisms are 

given: stages of development and ways of cultivation; relationship 

of microorganisms; Characteristics of the enzymes applied in 

fermentative productions, their properties and classification are 

given. Bases of spirit fermentation are studed: structure, chemical 

composition of a barmy cell; characteristics and races of the yeast 

applied in fermentative productions, and also the chemical 

reactions underlying spirit fermentation. 

- to know the technological  bases of fermentative production; 

- to be able to use methods and technologies of processing of different types raw 

materials in fermentation products. 

PMP 4508 

  

Production of microbial proteins 

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  Bio 2308  

2/0/1 

The course gives an idea of prospects and economic feasibility of  

microorganisms application  in the production technology of food 

and fodder protein. 

Technologies of receiving protein of unicells are considered: use of 

alcohols and hydrogen for receiving protein; use of monocelled 

algas for receiving protein. 

The maintenance of a course includes also sections on technology 

of utilization and processing of organic industrial, household and 

agricultural wastes for receiving microbic protein and production of 

feed additives for poultry farming and animal farm. 

- to know methods of preparation and sterilization of nutrient mediums, crops and 

cultivation of yeast;  

- to know extent of influence of quantity and qualitity of a sowing material, 

structure of a nutrient medium (with various sources of carbon and nitrogen) on 

processes of accumulation of a biomass. 

- possession of methods of definition of quantity of a biomass: crude and absolutely 

dry;  

BNSMP 4509  Biotechnology of  national 

fermented milk products 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  Bio 2308  

2/0/1 

 

The main sources of raw materials for receiving sour-milk 

products, the characteristic and their features are studied. 

Theoretical bases of production of sour-milk products in the world. 

Chemical, physical and microbiological, biochemical and colloidal 

processes by production of fermented milk products. Medical and 

specific properties of various national fermented milk products. 

- to know technological bases of production of  fermented milk products ; 

- to know medical and specific properties of national  fermented milk products ; 

- to be able to determine physical and chemical, microbiological, biochemical 

parameters of national  fermented milk products; 



MSRMF 

45100 

 

Microbiological safety of raw 

materials of foodstuff 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414  

2/1/0 

 

The course gives an understanding of the basic principles and 

methods of sanitation and hygiene in food inspection. It examines 

the methods of sanitary-microbiological food control; characterized 

sanitary indicative microorganisms as indicators of health troubles, 

introduces the methods of their determination.  The information on 

the microflora of the milk and milk products, meat and egg 

products, fish and fish products, bee products, plant products and 

canned products. 

 

Students at the end of the course should know: the principles of health and 

microbiological assessment of food quality;  characterization of sanitary-indicative 

microorganisms;  microflora of milk and milk products, meat and egg products, 

fish and fish products, bee products, plants products;  

Be able to:determine the titer and the index of sanitary-indicative microorganisms 

in dairy products  package; - determine the titer and the index of sanitary-indicative 

microorganisms in meat, sausage, fish products;   determine the titer and the index 

of sanitary-indicative  microorganisms in poultry products and eggs;  determine the 

titer and the index of sanitary-indicative microorganisms in drinking water and soft 

drinks. 

Must own the: Skills for the ongoing health and bacteriological control of food; 

Skills in sanitary and bacteriological test equipment;  Methods of determining the 

sanitary-indicative microorganisms in food. 

MCFPPE 4511 

 

 

"Microbiological control of  Food 

productions" practical experience 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414  

1/0/2 

The practical work provides studying of sanitary and hygienic 

requirements to the industrial equipment and productions;  

principles of organization of aseptic production;  the receptions, 

hits of microorganisms providing an exception in production 

process and products;  

Definition of sanitary and indicative microorganisms in foodstuff. 

 

- -Knowledge of sanitary-microbiological and sanitary and hygienic requirements to 

the industrial equipment and productions;  

- -Ability to characterize sanitary and indicative microorganisms as indicators of 

sanitary trouble;  

- -own of receive skills of carrying out sanitary and microbiological control in 

laboratories and production, methods of conservation, sterilization and the 

disinfection, applied in the food industry 

IET 4: "Genetics  technology"  

SW 3501 

 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/2 ECTS 

Prerequisites: none  

0/1/0 

ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language; 

BLRB  3502 

 

 

Basics of Lab research in 

biotechnology 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites : IHim 1401   

1/0/1 

In the module the experimental methods of researches applied in 

biotechnology of microorganisms, plants and animals are 

considered 

- to know laboratory methods and ways of their application in biotechnological 

researches; 

- to own equipment of statement of experiment; 

- to be able to plan experiments according to the purposes and research problems 

EB 3503 

 

Еcology biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: ESD 2207   

2/0/1 

 

  

The purpose of discipline is to introduce students with  the main 

polluters of the environment, the path of their migration, 

accumulation and transformation in ecosystems, methods of 

detection and quantification of environmental pollutants, with the 

methods and approaches of the various ecosystem restoration 

specific biotechnological methods, with the methods of waste 

treatment, disposal and waste emissions .  

 

As a result of study the discipline the student will know: 

- Basic biotechnology sewage-contaminated soil, air for a healthier environment; 

methods and approaches used for recycling and disposal of waste. 

Students will be able to: 

 - use the theoretical knowledge and practical skills in the use of various 

biotechnological methods for remediation of contaminated ecosystems; develop of 

new treatment technologies based on the use of microorganisms, food processing 

wastes, and plants. 

Student will be able to use:  the methods of simulation studies to evaluate various 

biotechnology used in the treatment of polluted ecosystems. 

MGBB 3504 

 

 

Molecular-genetical basics of 

Biotechnology  

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412    

2/1/0 

 

Molecular genetic basis of biotechnology 

The course examines modern methods of biotechnology, molecular 

and cellular mechanisms of genetic and cell engineering. Some new 

methods for gene mapping, diagnosis of disease, the potential 

commercial production of protein products of human genes, genetic 

testing. 

 

-to know: Genetic bases of biotechnology, the principles and techniques of genetic 

transformation of somatic and germ cells of animals. 

Be able to: apply theoretical and practical knowledge for planning experiments and 

the analysis of PCR amplification of genes. 

Have skills: handling devices amplification, DNA sequencing and other laboratory 

equipment used in biotechnology. Have skills: service organization protect plants 

from pests and diseases, prepare projections of disease occurrence. 

RG 3505 Radiation genetics Course of radiation genetics depicks the mechanisms and assess the -Should know: the impact of radiation studies on the formation of modern genetics 



 

 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412    

2/1/0 

 

impact of exposure to radiation on biological objects, basic laws of 

radiation mutagenesis, the physical nature of radiation, the effect of 

ionizing radiation on hereditary apparatus. In describing 

mutagenesis one examines the impact of ionizing radiation, UV 

rays, basic chemical mutagens on a living organism. Methods of 

mutational processes research and their applications in genetics, 

plant breeding and biotechnology, as well as the application of their 

advances in medicine, agriculture and biology are presented as 

well. 

 

as a science, mutagenic and carcinogenic effects of radiation exposure. 

Should be able to: evaluate the mechanism of action of radiation on biological 

object to use the methods of radiation genetics in genetics, plant breeding and 

biotechnology, to use the achievements of radiation genetics in medicine, 

agriculture and biology. 

Should manage: theory and applied aspects of the mutation and radiation processes, 

the genetic basis of their impact on the environment and practice. 

BGA 3506 

 

Basics of genetics analysis  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412    

2/0/1 

This course covers some genetic aspects of individual development 

of living organisms at the site of genetic studies of the fruit fly 

Drosophila melanogaster. The course discusses current 

understanding of the molecular genetics control of all phases of 

development in ontogeny after oocyte maturation and research on 

the combination of features of the body. Also will be considered 

genes that control the development of the Drosophila mutations 

and their mechanism of action and to introduce students to the 

genetics of the fruit fly - Drosophila and achievements in the field 

of experimental embryology and modern molecular biology. 

The students will know the basic rules for working with the object of genetic 

research - the fruit fly,  

-should be able to use the knowledge gained in the study of the discipline in solving 

problems in the study of individual development of organisms and study the basic 

genetic patterns. 

- work with the object of genetic studies Drosophila;  

- use knowledge for solving issues within the study of individual development of 

organisms and the study of the basic genetic laws. 

CHA 4507 

 

 

Cytogenetics of Human and Animal 

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412   2/0/1 

This course covers the basic principles of cytogenetic methods for 

studying chromosomes, modern advances in the study of structural 

and functional organization of metaphase chromosomes in normal 

and pathological conditions. 

 

-to know: the features of structural and functional organization of chromosomes, 

reproduction of the chromosomes and the mechanisms of chromosome aberrations 

and crossing-over. 

-to be able: to apply knowledge gained in practical research in the field of medical 

genetics and biotechnology. 

-to have skills in analysis of X-chromatin, metaphase cells and the construction of 

the karyotype. 

BF 4508 

 

Basics of Phytopathology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BPB 2415  2/1/0 

 

The course examines the genetic basis of plant pathology, types of 

diseases that occur in food, especially cereal crops, the causes and 

sources of their origin, the ways and means of their control 

mechanisms of interaction of crops and diseases, and the effects of 

genotype and relationship with the environment . As well as 

elimination pathway resistant varieties of plants in breeding. 

 

 

-to know: the theoretical and practical bases of immunity and quarantine, the means 

and methods of plant protection of the infectious agent causes and circumstances of 

their occurrence, patterns of development, diffusion, mass outbreaks (epiphytoties), 

common anatomical and physiological changes in plant organisms. 

-be able to: use the theoretical knowledge to implement the science and practice 

competently carry out experiments and organize activities to monitor the spread of 

disease, as well as own methods of breeding resistant varieties of plants. 

-have skills: service organization protect plants from pests and diseases, prepare 

projections of disease occurrence. 

BFG 4509  

  

Basics of pharmacology genetics 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412    

2/0/1 

Pharmacogenetics - the section of medical genetics and 

pharmacology, to study the dependence of reactions to drugs by 

hereditary factors. Any pharmacogenetic reactions develop on the 

basis of comprehensive genetic polymorphism in human 

populations, evolutionary formed until now used pharmacological 

agents. Course objective: to study the nature of diseases and drug 

effects, the dependence of reactions to drugs on hereditary factors 

and to introduce the methods of molecular diagnostics. 

Objectives of the course: to provide knowledge on 

pharmacodynamic and pharmacokinetic mechanisms of the 

sensitivity of the individual organism to drugs and how to identify 

high genetic risk for multifactorial diseases.  

-have skills: The acquisition of knowledge and development of skills to diagnose 

the most common form of hereditary diseases.  

-to introduce the methods of a medication for typing, using which an individual can 

be attributed to a particular phenotype metabolism. 

SCB 4510 Stem cells biotechnology  In the course all-biological basics of biotechnology of stem cells, -to have an understanding of: modern methods of animal biotechnology reveal 



  3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BAB 2416   

2/1/0 

 

classification, sources and ways of their receiving, and also a scope 

and ethical standards of using are covered. Differentiation 

mechanisms, marking of stem cells, prospects of application of 

cellular technologies in various areas of medicine, including an 

organ transplantation, test of medicines, etc. are studied. 

The purpose of  course teaching – acquaintance to technology of 

the stem cells, the latest developments of biotechnology of stem 

cells, studying of modern approaches of receiving the stem cells 

applied to studying of theoretical problems of biology and health 

care. Tasks: formation of ideas of  the person stem cells; knowledge 

acquisition about cellular therapy; receiving ideas of potentially 

effective use of cellular biotechnology for the scientific and 

practical purposes; receiving ideas of creation of genetically 

modified stem cells and their use for studying of mechanisms of 

implementation of genetic information during processes of a 

morphogenesis and cellular differentiations, etc. 

issues of obtaining regenerates and their transformation 

MGPE 4511 

 

"Molecular genetics" practice 

experience 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412   1/0/2 

The course introduces to practical working skills in biochemical 

genetics, methods of genetic analysis. It overviews the modern 

scientific methods used in genetics and molecular biology. 

 

-to know: the concepts of biochemical, molecular and genetic research methods; to 

acquire the skills of planning and conducting the experiment, processing 

experimental data. 

-to know how to: handle all equipment and materials required for lab work 

-to have the skills : to obtain practical skills of enzyme activity determination, 

plasmid DNA isolation, carrying out PCR, restriction, nucleic acid electrophoresis, 

etc. 

IET 5: "Biotechnology of Environment" 

SW 3501 

 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 credits/2 ECTS 

Prerequisites: none  

0/1/0 

ability to write scientific articles and to participate in scientific 

discussions in a Kazakh/Russian/foreign language 

- ability to write scientific articles and to participate in scientific discussions in a 

Kazakh/Russian/foreign language; 

BLRB  3502 

 

 

Basics of Lab research in 

biotechnology 

2  credits /3 ECTS 

Prerequisites : IHim 1401  1/0/1 

The purpose of discipline is to teach students the acquisition of 

knowledge about the basics of scientific and laboratory research, 

study and development of methods of biotechnological 

experiments on micro-organisms, processing, and analysis of the 

results. 

 

As a result of the discipline the student will know: the basic microbiological 

methods for determining and monitoring the parameters of biotechnological 

processes; technology and the general principles of the most common 

microbiological processes;  methods of research, design and experimental work in 

the field of microbial technology; 

Students should be able to:  to make  biotechnology experiment using laboratory 

equipment (microscopes, the bioreactor, thermostats, sterilizers, etc.); model 

biotechnological processes based on laboratory research and knowledge of 

biotechnology equipment. 

Students should use:  methods of analysis processes and their impact on the 

quality of the products of microbiological synthesis;  computer methods of data 

collection, storage and processing. 

EB 3503 

 

Еcology biotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: ESD 2207   

2/0/1 

 

  

The purpose of discipline is to introduce students with  the main 

polluters of the environment, the path of their migration, 

accumulation and transformation in ecosystems, methods of 

detection and quantification of environmental pollutants, with the 

methods and approaches of the various ecosystem restoration 

specific biotechnological methods, with the methods of waste 

treatment, disposal and waste emissions . 

 

 

As a result of study the discipline the student will know: 

- Basic biotechnology sewage-contaminated soil, air for a healthier environment; 

methods and approaches used for recycling and disposal of waste. 

Students will be able to: 

 - use the theoretical knowledge and practical skills in the use of various 

biotechnological methods for remediation of contaminated ecosystems; develop of 

new treatment technologies based on the use of microorganisms, food processing 

wastes, and plants. 



Student will be able to use:  the methods of simulation studies to evaluate various 

biotechnology used in the treatment of polluted ecosystems. 

BGT 3504 

 

 

Biogeotechnology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414    

2/1/0 

 

Have an understanding of biogeochemical processes in different 

ecosystems, geological principles of microbiology and the 

application of geochemical activity of microorganisms in the 

industry. 

 

-Know basis of cultivation of microorganisms used in biogeotechnology, processes 

of biomass for metal leaching, the specific requirements for the corresponding 

manufacturing equipment, raw materials and finished product. 

-Be able to apply knowledge of geochemical activity of microorganisms in practice: 

the leaching of metals, desulfurization of coal, increasing the secondary oil 

recovery; 

-Own methods of release of active cultures used in biogeotechnology of different 

ecosystems, cultivation and storage thiobacteria. 

EG 3505 Ecology genetics 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: GMG 2412  2/1/0 

 

Course purpose: studying of interference of genetic processes and 

ecological relations. Problems of a course: - to open possibilities of 

genetic methods in the analysis of stability of organisms to 

environment factors;to acquaint with bases of development of 

ekologo-genetic models for regulation of the ecological relations;  

to consider ekologo-genetic consequences of modern biological 

engineering. 

-   As a result of course development the student has to have idea of methodical and 

ecology-genetic bases of an assessment of impact on environment; to understand 

the basic principles of functioning of genetic systems, vertical and horizontal 

evolution of a biotic factor; to apply methods of the genetic analysis to an 

assessment of quality of environment; 

- to be able to supervise and analyze, predict dynamics of the ecological processes 

connected with mutagen influence of factors of environment; 

- to have skills of carrying out natural and pilot ecology-genetic studies. 

EBFM 3506 

 

Ecology biotechnology of 

phototrofics microorganisms 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414    

2/0/1 

The ecological biotechnology of phototrophic microorganisms is a 

new approach to protection and environment preservation based on 

use of phototrophic microorganisms sharing achievements of 

microbiology, biochemistry, genetic engineering and chemical 

technologies. The circle of the problems solved by 

ecobiotechnology of phototrophic microorganisms, is extremely 

wide – from development and improvement of methodology of 

complex biological research of ecosystems near sources of 

technogenic influences before development of technologies and 

recommendations about biological water purification and 

biosynthesis of the preparations compensating an adverse effect of 

change of environment on people and animals.  

The purpose of studying of discipline to give to students of 

knowledge of scientific and practical bases of use of phototrophic 

microorganisms in ecological biotechnology for development of  

environment protection. 

-to give an idea of a role of phototrophic microorganisms in biotechnological 

production, about ways of allocation of perspective strains and methods of their 

cultivation.    

-to know:  The role of phototrophic  microorganisms in photobiotechnology 

development, namely receiving on the basis of microalgae of bioproducts for 

ecobiotechnology  appointments.   About a role of phototrophic  microorganisms on 

ecobiotechnology/ 

-to own: Methods of allocation  various strains of microalgae and cyanobacteria  

 

SM 4507 

 

Soil Microbiology  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414    

2/0/1 

The purpose of this course is to provide the study of soil microbial 

complexes, especially the soil as a habitat for microorganisms, 

ecological and geographical patterns of distribution of 

microorganisms in the soil, strategies of microorganisms in the 

soil, a variety of trophic interactions of microorganisms, principles 

and concepts adopted in soil microbiology. 

 

The student will be know about: 

- Communities of microorganisms in different soil types; the role of 

microorganisms in various transformations of chemical elements and compounds in 

the soil; use of microorganisms in the various processes of agriculture. 

Students will be able to: 

- To determine the biological activity of the soil and suggest ways to regulate it to 

use bio-indication, bioassays.  

Student will be able to use: methods for determining the composition of soil 

microorganisms; microscopic methods of observation and recording of micro-

organisms in the soil 

TRDS 4508 Technology of regeneration of 

degradational soil 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: none 

2/1/0 

The purpose of this course is to study the causes of soil degradation 

and develop technologies to restore them. 

The course considers the soil susceptible to degumming, water and 

wind erosion, desertification and depletion. Is determined by the 

degree of their degradation and are required for their recovery. 

-to know processes of degradation of soils and their reason generating; 

- to be able to define degree of a degradirovannost of soils and to develop 

technology of their restoration and protection; 

- to gain skills of management of rational use of soil resources. 



 

FE 4509  

 

Phytoremediation of Environment 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BPB 2415    

2/0/1 

The course acquaints students with a current state knowledge of  a 

fitoremediation technology, types and the principles of a 

fitoremediation. Problem of this course is acquaintance of students 

with types of a fitoremediation (phytoextraction, phytostabilization, 

phytodegradation, etc.), methods of  plants selection for a 

fitoremediation, the characteristic of plants hyper accumulators, 

physiological bases of a fitoremediation. 

- to know the principles of a fitoremediation as method of cleaning of environment 

from pollutants, the principles of  plants selection for different types of a 

fitoremediation, the main characteristics of plants hyper accumulators, 

physiological features of plants hyper accumulators, application of  genetic 

engineering methods for a fitoremediation.  

- to own the latest knowledge in the field of modern problems of  plants physiology, 

modern ideas of  plant cell structure and functions, mechanisms of a water 

exchange, photosynthesis, breath of plants, physiology of  plants growth and 

development and also stress physiology. 

EB 4510 

 

Ecologycal biochemistry 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: Bio 2308  

2/1/0 

 

The main purpose of developing the discipline is the study of the 

biochemical mechanisms of living organisms to adapt for changing 

environmental conditions.  

Objectives of the course: 

- Examine the mechanisms of interaction of plants,animals, 

microorganisms with the environment through the secondary 

metabolites 

- Study the basic mechanisms of adaptation through changes in the 

activity of enzymes 

- Consider the metabolism of exogenous and endogenous 

compounds by enzymes of the 1st and 2nd phases of xenobiotic 

metabolism as a basis for adaptation to foreign compounds. 

After completing this discipline a student must: 

- An understanding of the biochemical mechanisms of adaptation. 

- Know the laws and regulation of the basic biochemical processes in the cell under 

changing environmental conditions (hypoxia, temperature rise, the impact of 

xenobiotics). 

- To be able to navigate the challenges associated with biochemical adaptation of 

living organisms to the environment. 

MPOWPE 

4511 

"Microbiological processing of 

organic waste" practice experience 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: BMB 2414     

1/0/2 

 

 

 

The purpose of this course covers the following topics: 

microorganisms as indicators that respond to various changes in 

the environment pollution, the use of microorganisms in 

environmental monitoring, microbiological diagnosis and 

indication of soil, the impact of xenobiotics on soil 

microorganisms and soil decontamination, chemical fertilizers as a 

factor in the impact on the species composition of the soil 

microorganisms. 

 

 

 

The student will be know about: 

microbial reactions to exposure to environmental pollutants; morphological 

changes in the microbial population, the kinetics of their growth and development, 

structural transformation of microbial communities, biochemical activity. 

Student will  be able to: 

use microorganisms as indicators of environmental conditions in the monitoring of 

air, water and soil; assess the microbiological environmental changes as indicators 

for monitoring; 

Students should be able to use : 

the methods of working with micro-organisms-indicators;   

methods for determining the composition  

INTERDISCIPLINARY MODULE 

PP 3604 Psychology and Pedagogy  

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1/1/0 

Course purpose: formation at students of pedagogical knowledge, their 

acquaintance with theoretical bases of pedagogics, with modern 

technologies of the organization of training and education, with 

technologies the subject - subject interaction of the teacher and pupils 

in educational process of school. 

Aim of the course – realizing by students the role and place of 

psychological knowledge in modern world, revealing its significance 

in process of professional  growing in the frame of chosen specialty.     

Tasks of the course:  - systematization of students’ knowledge on the 

background of studying basic paradigms, theories and conceptions of 

modern psychology; 

 - theoretical and empirical investigation of psychological problems 

within background of studying cognitive processes, psychical states 

and individual-psychological peculiarities of personality; 

 - stimulate successful using by students knowledge of psychological 

Results of learning:  In the process of  studying the course of “Psychology and 

Pedagogy” a student ought to acquire basic categories and notions of 

pedagogical and psychological science, methodological bases of psychology, 

main theories, conceptions and principles of psychology and pedagogy, essence, 

content and forms of psychical phenomena, rules of their dynamics, methods and 

means of psychical reality research, essence of the new psychological methodics and 

technologies of personality evaluation and forming up.         

By acquiring the course the student must know: a system of psychical phenomena in 

integrity of cognitive processes and regulative states, theoretical-methodological bases of 

modern psychology; the main approaches towards defining a research subject of psychology, 

notions and categories of modern psychological science;    the peculiarities of forming and 

development of individuality system, of  a human as personality, basic psychological 

features of inter-personal and inter-group relations.     

Must be able: to apply adequately received pedagogical and psychological knowledge in 

practice;   to investigate human individual peculiarities with the aim to reveal his (or her) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problems in their own professional activity. 

 

personal traits and to compose psychological description; to construct sophisticated system of 

relations with other people within a context of inter-personal communication and group inter-

action.   

Must handle:  skills of releasing pedagogical and psychological research, its 

conducting, processing of data received and sophisticated interpreting of its 

results; skills of working out practical recommendations conducing to further  

development of personality and its individual-psychological peculiarities; skills 

of evaluation and correction of inter-personal relations, forming up and 

development of group’s psychological structure.    

ММВІ 3603 Management and marketing in 

biotechnological industry 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: none 

1/1/0 

Studying of bases of management and marketing of biotechnological 

productions. The analysis of  biotechnological production demand, 

carrying out monitoring of demand and offers on biotechnological 

production. The principles of  biotechnological production 

management, modeling of control systems in biotechnology. 

- to know management and marketing bases in biotechnology; 

- to be able to analyze, predict, model various economic situations in the field of 

biotechnological productions 

IP(PO)4601 Innovative entrepreneurship (by 
industry)  
2 Credits / 3 ECTS 
Prerequisites: none 
1+1+0 

The purpose of discipline - the acquisition by students of knowledge 
and practical skills in the field of innovation management at the firm 
level, adoption and inform decisions on how commercialization of 
research and innovation in the face of uncertainty and risk, the 
development of tools to evaluate costs and outcomes of innovative 
business skills to justify the choice of sources and tools innovation 
financing, organization and management of companies, specializing in 
innovation. 

- To know the current trends and types of economic development; 
- Be able to assess the economic situation of the economic entity in the market 
and choose the strategy and tactics of innovative behavior, which allows to 
obtain and maintain a competitive advantage; 
- Own methods of calculating the total and the commercial viability of 
innovative projects. 

IP4602 Intellectual Property Law  
2  Credits  / 3 ECTS 
Prerequisites: none 
1+1+0 

The purpose of discipline - to give an idea of the intellectual as a sub-
sector of civil law rights, to familiarize with the laws regulating 
relations 
intellectual property issues and its practical application, to be guided 
in the preparation of documents such as an author's contract 
documents for the registration of a patent, as well as rights to other 
intellectual property rights. 

- To be able to navigate in order protect the rights of authors, patent, co-
authors; 
- Be able to drawing up the author's contract documents for a patent, as well as 
rights to other intellectual property rights. 



 

SPECIALTY   5B080400- FISH INDUSTRY AND  INDUSTRIAL FISHERY 

 

Discipline 

code 

Names оf disciplines (modules) 

and types of activities 

The goal, objectives, an outline of the module (course) Learning Outcomes 

(knowledge, ability, skills) 

STATE COMPULSORY MODULE 

HRK 1101 

History of  Kazakhstan  

 3 credits / 5 ECTS 

Prerequisites : none  

2+1+0 

The aim: To familiarize the  students with the historical bases and 

periods of formation of the independent Kazakhstan statehood through 

the study of specific sources and historical facts from the standpoint of 

new theoretical and methodological views. 

 

Content. The historical bases and periods of formation of the 

independent Kazakhstan statehood. Historical and comparative 

analysis of the current achievements of  the  Kazakhstan statehood 

compared to various periods of the past. 

- knowledge of historical bases and periods of establishment of the independent 

Kazakhstan statehood in the context of the global and Eurasian historical process; 

- the ability of comprehending objectively and thoroughly the inherent advantages, 

features and value of Kazakhstan's development model; 

-  analytical skills and skills of axiological analysis in the study of complicated 

historical processes, phenomena and historical figures of modern Kazakhstan. 

 

PОK(R)L 

1102 

Professionally-oriented Kazakh 

(Russian) language 3 credits / 

ECTS 

Prerequisites : none  

0+3+0 

The aim: To teach the students the ability to reproduce and produce 

dialogues and monologues   in the Kazakh (Russian) language in  

every day scientific and professional communication. 

Content. Reproduction of the conceptually 

 organized philological knowledge in the Kazakh (Russian)  language, 

the co-allocation of  the functioning and development  of the Kazakh  

(Russian) language with the socio-economic, cultural, historical, 

political situation in Kazakhstan and in the world, with constitutional 

legal bases of the Republic of Kazakhstan. 

– the ability to apply the basic knowledge of the system,  structure and functioning  

of the  Kazakh language units for working at  texts  on speciality to formulate a 

professional outlook; 

- the ability to create  secondary scientific texts: abstract, summary and description; 

the ability to synthesize the  scientific information in the form of a thesis of the 

issue. 

 

РОFL 1103 

Professionally-oriented foreign 

language  

3 credits / ECTS 

Prerequisites : none  

0+2+1 

The aim: To teach the students to communicate in a foreign language 

for professional needs. 

Content. Enriching the vocabulary of a foreign language, including 

the  professional terms and clichés, development of listening skills, 

improvement of students' abilities in reading authentic publications on 

suggested topics from professional press and the development of  

skills of 

writing  business correspondence with partners on professional issues. 

The course is designed for students with the average and high levels of 

language proficiency (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced). 

- the ability to comprehend a foreign speech by listening; 

- communication skills in a foreign language and  rich vocabulary; 

-  reading  skills and skills of analysis of the read  material. 

 

PSK 2104 

Philosophy of scientific 

knowledge  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to develop students’ methodological and scientific culture,  

their skills of independent formulating scientific problems and 

algorithm of scientific search based on fundamental knowledge in the 

sphere of philosophy, as well as possibilities of interdisciplinary 

methodology.  

A special attention is paid to the problems of science and technology, 

engineering, technical knowledge and art, the role of science in social 

progress, and also in genesis and solution of global tasks of modern 

society.    

Content. Studying key ideas and categories of Modern Philosophy, its 

basic principles, laws and mechanisms of cognitive activity. 

Considering ethical problems of the development of science and 

technology, basic spiritual values and their importance for professional 

activity. 

-  knowledge of the role of Philosophy as 

worldview and basic concepts of the scientific knowledge; its essence and 

interrelation of philosophical and general scientific worldview; 

-  knowledge of core principles, laws and mechanisms of the cognitive activity. 

- knowledge of current ethical problems of  modern society and their importance for 

the professional activity; 

- skills of non-biased comprehension of realias of modern socio-cultural situations 

from the point of view of critical thinking methodology; 

- skills to use knowledge of principles, laws and categories of Philosophy in the 

process of solving professional scientific tasks; 

- mastering skills of creative and critical thinking and applying of tools of critical 

thinking to the analysis of scientific, cultural, social and political phenomena and 

processes. 

 



Extension and improvement of students’ knowledge in heuristic and 

methodological spheres of science by 

mastering scientific and methodological potential of Modern 

Philosophy. Forming the idea of the objective law of existence and the 

development of the community, state, civil society and individuals, of 

the principles of tolerance and intercultural dialogue as conditions of 

existence of a global society. Developing the students’ culture of 

critical thinking and their skills of independent reflection on their own 

methodological problems.      

 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC 2201 

Psychology of interpersonal 

communication  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:  students’ awareness of the role and place of psychological knowledge 

about interpersonal communication in the modern world, revealing their 

importance in the process of becoming a professional in their chosen specialty. 

Content: Systematization of students’ knowledge through the study of the major 

paradigms, theories, and concepts of modern psychology of interpersonal 

communication. The theoretical and empirical study of the interpersonal 

communication   psychological problems based on the study of cognitive 

processes, mental states and individual psychological characteristics of the 

individual. Basic categories and concepts of social psychology, methodological 

foundations of social psychology, the basic theories, concepts and principles of 

social psychology, the nature, content and form of psychic phenomena, laws of 

their dynamics, methods and techniques of researching interpersonal 

communication, the essence of the new psychological techniques and technology 

of studying  interpersonal communication. 

knowledge of mental phenomena of interpersonal communication in the accordance of the 

cognitive processes and  regulatory conditions; 

- knowledge of the theoretical and methodological foundations of modern  psychology of  

interpersonal communication ; 

- knowledge of the basic concepts and categories of modern psychology of  interpersonal 

communication ; 

- the ability to adequately apply the acquired psychological knowledge in interpersonal 

communication ; 

- the ability to investigate individual human characteristics in terms of interpersonal 

communication in order to identify his personal attributes and  form  his  psychological 

characteristics; 

- the ability to competently build a system of relationships with others in the context of 

interpersonal communication and group interaction ; 

- skills of interpersonal communication  psychological research, implementation, analysis , 

processing of the data and correct interpretation of the results ; 

- the ability to develop practical recommendations to help improve the individual in terms of 

interpersonal communication ; 

-  the ability to estimate and adjust interpersonal communication in order to harmonize the 

individual and his relationship with others . 

TAPS 2202 

Theoretical and Applied Political 

Science  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:   To introduce to the basics of politics, power and power relations, the 

political system of the Republic of Kazakhstan. 

Content: Political systems and forms of government, and institutions, the political 

processes in Kazakhstan and in the world. Program documents and the President's 

Addresses, strategic directions of home and foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan. The idea of a global world as the new world order, an understanding 

of the major tendencies in world politics and international relations, contribution to 

the  national security  strengthening and terrorism and extremism prevention. 

- the ability to express attitude and to exercise social and political activity to resist various forms of 

manipulation; 

- the ability of a tolerant professional interaction and adaptation to the new conditions, taking into 

account the socio-cultural, ideological, political and religious differences. 

EPSS 2203 

Ethics of personal and social 

success  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim:   to introduce students to ethical standards, moral principles and  human 

values in the  social activity. 

Content: The systematic understanding of the ways of forming and improving 

ethical standards in various areas of professional activity. Formation for future 

professionals of knowledge about the basic ethical concepts, regularities of 

forming ethical conduct in the process of a person’s socialization. Introduction to 

the basic stages and tendencies in the development of ethics. Revealing  the 

- knowledge of basic ethical concepts and categories; 

- skills of independent moral orientation in society, indicating a sufficient level of ethical maturity; 

- knowledge of principles and methods of finding the best ethical decisions in difficult situations of 

everyday life; 

- skills of assessment of their own actions and the behavior of others in terms of ethics and  

morality norms; 

-skills to behave in society and communicate with citizens in accordance with the rules of 



contents of fundamental ethical guidelines that form the moral position of  an  

individual. 

etiquette. 

CR 2204 

Culture and Religion  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: introduction to the  main cultural and religious peculiarities 

of Kazakhstan, consideration of the evolution of Kazakhstan peoples’ 

cultural and religious traditions. 

Content: Methods of  Cultural Studies and Religions Studies applied 

for researching Kazakhstan regions’ cultural and  religious 

phenomena; concept of “dialogue”  as one of the basic categories of 

the 20-21 century humanities, as well as peculiarities of theoretical 

language of describing its fundamental existential and socio-cultural 

parameters, boundaries and horizons. Specific features of man’s 

metaphysical and religious experience as ontological bases of a 

dialogue. 

- knowledge of scientific world outlook, ethnic and cultural tolerance; 

- the ability to  make comparative analysis of the hierarchy of core values of  the 

past and present religious and unreligious world outlook; 

- the ability to predict perspectives of  possible interaction of philosophy, religion, 

science and arts in the process of solution of the main world-outlook problems; 

- the ability to identify synchronic and diachronic  interconnections of regional 

cultural phenomena, to identify  their causes and effects; 

 - skills of tolerant behavior, social and professional interaction taking into account 

ethno-cultural and  confessional differences. 

GAS 2205 

General and Applied Sociology  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to form a general idea of the contemporary society; to make 

the students aware of social processes taking place both in the world 

and Kazakhstan (issues of stratification, social inequality, poverty and 

wealth, social, religious, economic and political conflicts). 

Content: Character of social interactions between people, social and 

group differences between them. Main laws of society development, 

basic sociological concepts, methods of sociological research, 

contemporary sociological theories, main trends and results of 

contemporary research in sociology.    

- the  ability to make independent analysis of  the processes and phenomena taking 

place in the society;  

- the ability to dynamically use alternative, new or innovative sociological 

approaches in solution of professional issues; 

- the ability to express one’s thoughts in oral and written forms correctly and 

reasonably; 

- the ability to use the gained knowledge in certain situations; 

- skills of social interaction: collaboration, tolerance and respect; 

- skills of social prognosis and strategic planning, public speech, argumentation, 

conducting discussion and debate. 

 

S HL2206 

Safety of human life  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: acquisition of theoretical knowledge and practical skills 

necessary for creating proper living environment and labour 

conditions, identification of negative impacts of living environment, 

elaboration and realisation of protective measures to secure the man 

and living environment from negative impacts. 

Content: Basic natural and techno-sphere dangers, their properties and 

features, types of impact of harmful and dangerous factors on the man 

and natural environment, methods of protection. Bases of theoretical 

analysis and prediction of hazard phenomena and processes.    

- knowledge of protection measures from  natural and techno-sphere disasters 

within the sphere of professional activity; 

- the ability to make decisions within the limits of one’s competence and authority 

in emergency situations (ES); 

- the ability to identify the  major dangers of man’s living environment, to assess the 

risk of their realization. 

- knowledge of protection methods and safety technologies in emergency situations. 

 

 

ESD 2207 

Environment and Sustainable 

Development  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to provide students with systematic and practical knowledge 

on ecology and stable development, protection of environment and 

rational  environmental management  to train qualified specialists with 

a wide range of skills.  

Content. Basic regularities of life forms’ interaction with the 

environment; mechanisms of ecosystems and biosphere stability and 

functioning;  place and role of  ecology in modern economic, political 

and social problems solution; modern global economic problems, their 

causes, stages of formation and consequences. Special place in the 

discipline is given to stable development of nature and society, 

international cooperation in the sphere of environmental safety 

-the ability to identify and analyze natural and human-caused ecological processes 

and to find the ways of their regulation;   

- the ability to understand modern concepts and strategies of stable mankind 

development aimed at systematic changing of traditional forms of management and 

people’s lifestyle in order to preserve stable biosphere and society development 

without  disastrous crisis; 

-the ability to use in practice the obtained knowledge of basic regularities of life 

forms’ interaction with the environment in order to preserve stable development; 

- skills to analyze ecological processes, to set specific targets and  priorities of 

stable nature and society development. 

KL 2208 Kazakh law  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to study  the peculiarities of Kazakhstan legal system, to 

study the main regulations of basic norms of legal documents in the 

RK. 

Content. Legal system in Kazakhstan, conceptual issues of basic 

-knowledge of legal system peculiarities in Kazakhstan in historical and law context 

and in current situation of national legal system integration into the world system of 

laws; 

-the ability to apply scientific and theoretical knowledge in daily activity  in 



regulations in the RK. 

Theoretical bases of rule-of-law state formation, democratic society 

and social state. Basic trends of Kazakhstan’s law policy conception in 

2010-2020 and ”The Strategy “Kazakhstan - 2050”. 

defending   constitutional rights and freedoms.  

 

FE 2209 

Principles of Economics  

2 credits / 3 ECTS 

Prerequisites : none  

1+1+0 

The aim: to form scientific concepts of basic categories, ideas and 

regularities of economy functioning. 

Content. Socio-economic relations. Basic micro and macroeconomic 

indices, their computing methods. The mechanism of market pricing, 

competition and economic development trends. Basis of economic 

development of modern international economic relations system and 

world market development trends. 

 

- knowledge of the basic economic reorganizations in the society, logics and 

interconnection of phenomena  and processes in the society life; 

  -the ability to  apply systematic knowledge in economy  in professional activity. 

3.1  NATURAL SCIENCES (STEM)  MODULE 

ITPP 3301 Information Technologies for 

Professional Purposes  

3 сredits/5 ECTS 

 

Prerequisites :   

Mat 1301  

 

1+0+2 

 

Studies of the Structure of PC device. Information technology store 

the data presented in the computer. Files and directories. 

File System. Software development, its structure. 

Operating systems and engineering works and functions. Algorithms 

and flowcharts. 

Interface User. Technological solutions of the problem PC. MS Word 

text editor. Technology for creating and editing documents. Excel MS 

table editor. 

The basic technology for creating, editing desks. 

- knowledge in the field of devices, personal computing and technology for their 

work, knowledge of algorithms, 

- the ability to develop software and individual programs; 

- skills of operating systems, different tools 

- Possession of sufficient word processing and spreadsheets and applications 

Phy1404 Physics  

3 сredits/5 ECTS 

Prerequisites:  no  

 

2+0+1 

 

- The course purpose – to give to students theoretical and practical 

aspects of physics. The module opens such sections of modern physics 

as mechanics, molecular physics and thermodynamics, an 

electrostatics, electromagnetism, optics, nuclear and nuclear physics 

for the solution of professional tasks on the basis of knowledge of 

physics. 

- knowledge metric systems also I ruled their applications; fundamental laws of 

kinematics; physical bases of mechanics; physical laws of preservation; the 

accelerated systems and the nature of inertial forces; concepts and laws of physics 

of a rotating firm body; Basic Elements of the theory of a field on the example of 

gravitational and electrostatic water; oscillatory processes, their nature and 

description methods; wave processes and their properties; hydrodynamics 

beginnings; main concepts and laws of thermodynamics and molecular and kinetic 

theory; bases of physics of a firm body; electrostatics and electrodynamics bases; 

laws of a direct current and basis of the classical electronic theory; bases of physics 

of the electromagnetic phenomena proceeding in substance; nature of diffraction 

and light interference; structure and nature of ranges of atoms; basic representations 

of quantum mechanics; structure, structure and transformation of nuclear kernels; 

bases of the nature of radioactivity. 

- ability to make transfer of physical units from one metric system another; to find 

and master necessary in work with biological objects physical literature; to solve the 

elementary physical problems; independently according to instructions to master 

operation of the physical equipment; it is correct to choose specialization necessary 

for a scientific or technological task of the consultant of the physicist and it is 

correct to formulate arising, during the professional activity questions and tasks. 

Mat 1403 Mathematics  

3 сredits/5 ECTS 

Prerequisites:  no  

 

1+2+0 

 

Studying of elements of linear algebra and analytical geometry. 

Introduction in mathematical analysis. Differential calculus of 

function of one variable. Function research by means of one 

derivative. Concepts about complex numbers. Uncertain, certain, not 

own integrals. Functions of several variables 

- knowledge of differential and integral calculus; 

- ability to apply difischisleniye in mathematical problems of biotechnology at 

creation of mathematical models, on the basis of the carried-out mathematical 

analysis to develop practical recommendations; 

- skills of skills of creation of mathematical models. 



L1401 Latin 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: no 

0+2+1 

The subject pointed to formation of system of grammar knowledge, 

ability to do philological analysis of texts, unassisted construction of 

Latin sentences, developing skills to test Latin knowledge, declension 

of nouns and adjectives as well as choice of true form of Latin infect 

and imperative mood    

- knowledge of the Latin object, essential categories of nouns, verbs, adjectives and 

imperative mood of noun and adjectives and conjugation 

- ability to recognize infect, five declensions of noun, to apply this knowledge in 

professional activity 

- skills in philological analysis to different kinds of texts, use different aphorisms 

and proverbs in professional activity; Latin terminology in biological sciences  

3.2 BASIC PROFESSIONAL MODULES 

Module  1 Biophysics   

BFiz 3302 Biophysics  

2 сredits /3 ECTS 

Prerequisites :  Fiz 1303 

1+0+1 

 

The goal the course - to give students a deep and broad knowledge 

about objects and features of the biophysical processes 

- knowledge of the provisions of Cell Biophysics and integrity of the body; 

-the ability to apply the theoretical knowledge; 

-  skills in the practice of their own research. 

Module  2 Zoology 

IZ1402 Invertebrate zoology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+0+1 

The subject pointed to formation knowledge on livings levels and 

construction, general trends in animal evolution, to formation 

common and ecological standards, perception of animals diversity 

and animal services for ecosystems sustainability. 

The aims of the subject are learning of essential principles of 

zoological systematic and modern taxonomical and ecological 

systems of animals; diversity of animals, functional particularities of 

animals of different phylum, their development and ecological 

adaptation; invertebrates importance for nature and human life     

- knowledge of principles of organisms classification; morphological and 

physiological particularities of animal general taxons; animals importance for 

matter and energy transformation in Biosphere; 

- ability to do identification of common species of local fauna; use indicator species 

for human impact assessment; collect, preserve and construct materials for 

collections; 

- skills in methods of identification and conservation of invertebrates. 

VZ1403 Vertebrate zoology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+0+1 

The subject pointed to understanding the general construction of 

Vertebrates and its changes in evolution. 

The aims of the subject are study of particularities of composition of 

different classes of Vertebrate, systematic diversity, adaptations to 

different environments, practical importance of Vertebrate and their 

significance for ecosystems 

- knowledge of systematic, anatomy and  morphology of different groups of 

Vertebrates, their biology and ecology, diversity, origin and evolution, regularities 

in distribution and expansion; importance in biocoenosis and for human; 

-ability to apply the knowledge for science and practice problem solves; to 

recognize biological particularities of species; to assess importance of different 

groups of animals in different biotopes.  

- skills in field investigation of Vertebrate      

Module 3 Ecology 

Eko1404 Ecology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+2+0 

Ecology as science on relationships of livings and   their 

environment.  

The aims of subject are show general principles of life and after that 

principles of sustainable use of natural resources.   

- knowledge of general regularities of relations of organisms and environment; 

- ability to reveal and analyze natural and anthropogenic ecological processes and 

possibilities to their regulation; 

-  skills in analysis of ecological processes, apply  knowledge  to ecological 

problems solve. 

Module 4 Hydrobotanyc and hydrochemistry 

Gyd 1407 Gydrobotanyc 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+0+1 

Hydrobotany is a separate part of botany that combined knowledge 

in geobotany, hydrobiology, and ecology of plants and pointed to 

investigations in ecology, phytocenology and distribution of water 

plants. Bases of classification of riparian plants, methods of biomass 

assessment and evaluation of production  as well as trophic and 

ecological importance of plants, their impact to nature purification 

are considered.  

The subject pointed to learning  of ecology, phytocenology of water 

and riparian plants.  

Aims of the subject are learning of classification of water plants, 

- knowledge of modern conceptions of hydrobotany, methods of researches, 

complete morpho-anatomical characteristics of plants from different systematic 

groups; 

- ability to plants collect, labeling and drying; 

- skills in comparative anatomy methods for unassisted investigations of water plant 

objects. 



typology of waterbodies, indication with riparian plants.    

Hyd 1306 Hydrochemistry 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: no 

1+0+2 

The subject shows general knowledge on chemical properties of 

natural water, modern problems, aims and investigation trends of 

hydrochemistry; methods of chemical analysis of water. 

The subject pointed to learning modern knowledge on chemical 

properties of natural waters and give to students practical skills in 

water chemical analysis, solve applied problems of hydrochemistry 

Aims are learning general terms and common chemical properties of 

water; give knowledge on chemical composition of natural water 

and skills in practice of chemical analysis of water: learning how to 

solve applied problems of hydrochemistry.  

- knowledge of general terms and topics of hydrochemistry; chemical and physical 

properties of natural water: chemical composition of water; universal and regional 

particularities of inland waters; 

- ability to apply methods of chemical analysis for revealing general composition of 

natural waters; to analyze hydrochemical data to evaluate the state of waterbodies; 

  - skills in practice investigations of natural waters.  

Module   5  Fundamentals foundation of  histology and cytology 

FFHC 

2407 

Fundamentals  foundation of  

histology and cytology  

3 credits/5 ECTS 

 

Prerequisites :   

ZB1402 

ZB1403 

 

2+0+1 

The course purpose - to give a complete idea of the main methods of 

studying of a microscopic and ultramicroscopic structure of cages 

and fabrics; theoretical bases of modern histochemical methods to 

teach students to the main techniques of preparation of histologic 

preparations, with the subsequent their studying and the description. 

-  knowledge of equipment of production of microscopic preparations;  correct 

capture of a material, its fixing, washing, dehydration and filling of a histologic 

material;  

-  ability to compare data on the ultrathin organization of cages and fabrics with 

carried-out functions, to distinguish the main types and versions of fabric systems;  

to work at microtomes;  

- skills  of the main methods of histologic coloring of preparations, skills of 

"reading" histologic preparations and diffraction patterns. 

Module  6   Fundamentals   foundation of  microbiology and virology 

FFMV 

2408 

Fundamentals foundation of  

microbiology and virology  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: no 

2+0+1 

 Course contents: Course includes information about prokaryotic 

microorganisms, structure and chemical composition of the 

microbial cells, particularly of energy and constructive metabolism, 

genetics of prokaryotes, microbial systematics 

 

-  knowledge microorganisms place in the hierarchy of living beings, ultrastructural 

organization of microbial cells, a variety of modes of existence in the 

microorganisms world, the principles of classification, genetics, ecology, and the 

role of nature and human life. 

-  ability use microorganisms as objects for scientific research, to acquire practical 

skills in isolation and cultivation of microorganisms, compliance of the rules of 

microorganisms, microbiological analysis of soil and water.  

-skills of working with microbial cultures, microscopy technique, preparation of 

microbiological preparations, the selection of microorganisms in pure culture and 

their subsequent cultivation. 

  

Module 7   Hydrobiology 

GH2409 General Hydrobiology 

 3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

 ZB1402 

ZP1403 

 

2+0+1 

 

Contents "General Hydrobiology" familiarization with the 

hydrosphere and its characteristic as a habitat for organisms. The 

adaptation of aquatic organisms to aquatic life, water bodies of 

different types and characteristics of the population, especially the 

structure and biology of different aquatic habitats, distribution and 

quantitative development of aquatic organisms of different habitats 

and their role in the hydrosphere and practical value. The course is 

supported by the advanced laboratory practicum. 

Objectives of the course: 

- The study of the  general internal laws of structural functional 

organization of the aquatic ecosystem, which determine the 

cycling of substances and flow of energy in them. 

-knowledge of the morphology, physiology, reproduction, geographic distribution 

and ecology of representatives of major taxon; 

- ability to  implement measures to protect biodiversity and the sustainable use of 

natural resources in economic and medical purposes; 

-skills methods of anatomical, morphological and taxonomic studies of aquatic 

organisms. 



PH2410 Particular hydrobiology  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

OG2410 

ZB1402 

 

1+0+2 

 

 

 

The purpose of the course -  outline a concept of different types of 

water bodies , with a variety of invertebrates that live in the seas and 

inland waters . The course  approach a problem of  the 

contemporary understanding of the taxonomy of aquatic organisms, 

their relationship with the environment,  outline a concept of  the 

objects of acclimatization, their biology and distribution. Shows the 

geographical distribution of aquatic invertebrates and their 

significance in the pond and in human life. 

Objectives of the course: 

- To show the fauna of different types of water bodies, the modern 

classification of invertebrates, their origin, ecology and importance 

in the pond and human activities; 

- To form an idea of the relationship of aquatic organisms with the 

environment; 

- To show the diversity of aquatic organisms. 

- knowledge of the stages of development of Hydrobiology, the systematics of the 

major groups of lower aquatic organisms, a variety of Representatives,  Features of 

biology major groups; 

-ability to identify systematic affinity of aquatic organisms, apply knowledge of the 

overall plan structure to a specific order, family,  species; 

- skills of aquatic organisms with the preparations and working with determinants, 

to recognize basic taxonomic groups of aquatic organisms in collections in the 

figures. 

Module 8  Ichthiology 

GI 2411 General ichthiology 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

 ZB1402 

ZB1403 

 

2+0+1 

 

Goal the course - to  outline a concept of the external structure and 

morpho-physiological organization of fish from different taxonomic 

groups show their biology and ecology, adaptation to different 

conditions of water environment.  

Objectives of the course:  

- The study of morpho-physiological organization of fish and fish-

like vertebrate;  

- The study of the features of adaptation of fish to abiotic and biotic 

factors of the environment;  

- The study of the major stages in the life cycle of the fish.  

 

 

 

 

- knowledge of the external and internal structure of the fish and fish-like vertebrate. 

Biological and ecological groups of fish according to the habitat in reservoirs of 

various types, life cycles, types of migration, growth, reproduction and development 

, the importance of fish in aquatic biological communities and people. 

- ability to sketch out and describe the system of organs of fish by the schemes, to 

apply their knowledge in the science and practice, to determine the age of fish, 

individual, and the overall population fecundity, fatness, to identify patterns of 

ontogeny of fish of different taxonomic and ecological groups. 

- skills of ichthyological research: morphological and biological analysis, to be able 

to determine the age of fish, individual and overall population fecundity, fatness, to 

identify patterns of ontogeny of fish of different taxonomic and ecological groups, 

to apply their knowledge in the science and practice activity. 

PI2412 Particular ichthyology  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

OI2412 

ZB1402 

ZP1403 

 

1+0+2 

 

 

The course examines the taxonomy of fish - knowledge of the stages of development of ichthyology, taxonomy of major 

groups of fishes and fish-like vertebrate, a variety of habitats, features of biology of 

the main groups of fish;  

- ability to identify systematic affinity of fish and fish-like vertebrate, apply 

knowledge of the overall plan structure to a specific order, family, species; 

 - skils of the wet preparations of collection of fishes and fish-like vertebrate and 

work with determinants, recognize  major taxonomic groups of fish in collections, 

figures. 

Module 9.  Embryology of fishes 

EF2413  Embryology of fishes  

3 credits/5 ECTS 

 

Prerequisites:  

GI2412 

PI2413 

ZB1403 

  The goal of the course: show students the characteristics of the 

development of fish from of different taxonomic groups and to 

identify common patterns of development and to establish the 

originality of embryonic and post-embryonic adaptations in different 

taxon of fish. 

- knowledge of the features of the pre- embryonic development: the isolation of 

primordial germ line cells , gametogenesis, reproductive cycles of fish, fertilization 

and types of reproduction, embryonic  and post-embryonic   development, 

periodization of ontogeny, the characterization of different ontogenetic stages of 

fishes and fish-like vertebrate; 

- the ability to determine the stage of embryonic and post-embryonic development 

of fish, to identify patterns of ontogeny of fish of different taxonomic and 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=593149_1_2&s1=%E1%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%E2%E8%E4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=24298_1_2&s1=%F0%E0%F1%EF%EE%E7%ED%E0%E2%E0%F2%FC


 

2+0+1 

ecological groups, to apply- knowledge of methods of embryological studies, the 

knowledge in the scientific and practical activities. 

Module 10  Ichtyopatology 

Ich2414 Ichtyopatology   

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

GI2412 

PI2413 

2+0+1 

The course examines the basics of general pathology, parasitology, 

epizootiology and prevention and treatment of fish diseases. In the 

course is given a description of viral, bacterial, parasitic diseases 

and fungal infections are also considered, mycotoxicosis and lesser 

known diseases, non-communicable diseases of fish. Characteristics 

of fish as vectors of pathogens of human and animal diseases. 

The purpose of discipline, learn how to control the epizootic 

condition of the fish farms and natural bodies of water with different 

water bodies (virology , bacteriology , parasitology , histology) . To 

acquaint students with the basics of general pathology, parasitology, 

epizootiology, with the methods of the study of infectious and 

parasitic diseases, diagnosis, prevention and treatment of fish 

diseases. 

Objectives of the course: 

- acquaint students with the basics of general pathology, 

parasitology, and the prevention and treatment of fish diseases ; 

- consider the various forms of parasitism and their origin ; 

- To study the penetration and migration of the parasite in the host 

organism ; 

- To show the stability of the relationship " parasite - host "; 

- To study the specificity and the life cycles of parasites , parasite 

relationship and environment. 

-knowledge of general pathology, parasitology , of Epidemiology , infectious and 

parasitic diseases of fish, knowledge of methods for diagnosis of fish diseases of 

various etiologies; 

- ability to make effective decisions on the prevention of fish diseases, to organize 

events for the treatment of different types of fish in the fish farm, to carry out 

veterinary - sanitary inspection of fish and other aquatic organisms, 

- skills of the rules and methods of working with infectious pathogens of aquatic 

organisms and invasive nature, possession of knowledge of major groups of 

pathogens of fish and other aquatic organisms, possession principles of the 

organization of preventive and therapeutic measures in various types of fish farms. 

Module 11.  Genetics 

GMG 3415 General and molecular genetics 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

BFHC 2408 

BFMV 2409 

EF2414 

2+0+1 

This course covers the basic laws of genetics at different organismal 

level (Drosophila melanogaster- fruit fly, peas, and wheat). Students 

master the genetic analysis of the interaction of alleles and allelic 

genes, genetics, gender and sex-linked inheritance, linkage of genes 

and crossing over, genetic and cytological mechanism of crossing-

over, mutation variability, human genetics and genetic processes in 

the population. Molecular mechanisms of inheritance of traits 

studied at the level of analysis of the fine structure of genes, in 

particular the determination of allelism and allelism test, the 

molecular mechanisms of mutation and recombination of genes, the 

genetic code, gene function and the molecular basis of the 

interaction of genes. 

- knowledge of the basic laws of genetics and molecular mechanisms of 

inheritance of traits, genetic experiment to plan and solve genetic problems. 

- ability to plan and carry out experiments with Drosophila and analyze the 

results of research and do basic genetic findings. 

GBFHA 3416 Genetics, breeding  and fish 

husbandry in aquaculture  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites:  

BFHC 2408 

BFMV 2409 

EF2414 

   

The goal of the course - the formation  the necessary theoretical 

basis of students for the practical implementation of breeding and 

breeding organizations in aquaculture. 

Objectives: 

- formation of students' knowledge of the current state, 

accomplishments, problems of selection in the domestic and foreign 

fish farming; 

- Provide students with the basic organization of breeding in fish 

- knowledge of the history of the development of genetic breeding operations in 

Russia and abroad, and the theoretical foundations of genetic breeding of fish, 

forms of selection used in fish breeding, crossbreeding schemes used in breeding 

with fish; 

- ability to develop and implement a system of selection of activities - breeding in a 

particular fish farm; 

- skills of the methodological foundations of modern apparatus and breeding - 

breeding work with different types of fish used in aquaculture. 



2+1+0 farms ; 

- To give the concept of the genetic basis of breeding fish ; 

- To teach students to choose and apply the methods of selection, 

adequate fisheries management objectives and site-specific farming. 

Module  12  Biochemistry 

Bio3417 Biochemistry  

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Hyd 1306 

 

2+0+1 

The aim of the course - the study of the structure and properties of 

important biological compounds, their chemical transformations in 

the body and the importance of these transformations for 

understanding the basics of life. 

Objectives of the course: 

-  The formation of a certain amount of knowledge and skills in the 

field of biochemistry; 

        - The acquisition of knowledge by the main classes of 

biological agents (their structure, properties and mechanisms of their 

functioning); 

        - The acquisition of knowledge about the basic metabolic 

pathways in the body; 

      - The development of modern methods of laboratory tests by 

students 

 

knowledge - theoretical and practical importance of biochemistry, the relationship 

with the other sciences; 

- structure  and properties of natural compounds that play a key role in the life of 

any living organism; 

- physico-chemical basis of the spatial organization of biologically important 

molecules, and the role of spatial structure in the implementation of the biological 

function of the connection; 

- major metabolic pathways of living organism; 

-  ability  

the latest achievements in the field of biochemistry and prospects for their use in 

various fields of national economy 

-skills of the experimental work in the biochemical laboratory; 

- modern methods of identifying and studying the properties of the main classes of 

biologically important compounds; 

 - skills to gather the necessary information; 

- the skills of analysis and interpretation of experimental data; 

to be able: to apply the received knowledge in practice 

 

Module 13.  Fundamentals of industrial fishery and  Ichthyogeography 

FIF 2418 Fundamentals of industrial fishery 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

PI2413 

1+1+1 

The course examines the value of commercial fisheries in the 

production of fish products, questions about the effects of 

environmental conditions on the behavior and distribution of the 

target species, fishing gear classification system. 

 -knowledge of the theoretical foundations of industrial fishing, terms of influence 

on the subject of fishing, characterization and classification of industrial fishing 

gear;  

 -ability to organize and carry out commercial fishing in natural water bodies;  

 - skills of the technique of industrial fishing. 

Icht3319 Ichthyogeography 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

GI 2413 

1+1+0 

Course objective:  outline a concept of the area of distribution of 

fish and other aquatic natural waters. 

- knowledge of distribution of fish and  fish-like vertebrate; 

-ability to determine the taxonomic and zoogeographical affiliation fish; 

- skills of mapping habitats of fish and fish-like vertebrate of oceans. 

Module 14.   Ichthyotrophology and Feeding of  fishes 

Iht3420 Ichthyotrophology  

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

CI 2413 

2+0+1 

Course objective: To provide basic knowledge on the digestive 

system and feeding fish species. 

- knowledge of the structural features of the digestive system and food fish; 

- ability to determine the quality and quantity of food components, 

- skills in handling of samples for the study of fish nutrition. 

FF 4421 Feeding of  fishes 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

GI2413 

2+0+1 

Course objective: To provide students with knowledge on the food 

needs of a variety of aquaculture and mariculture. 

- knowledge of the nutritional requirements of different species of fish; 

- ability to determine the quality of food, keep a daily ration calculation and 

determination of optimal feeding fish; 

- skills of feed storage methods, methods of calculation of daily diets,  dietary 

patterns. 



Module 15.   Physiology  of fish with  fundamentals of toxicology 

PFWFT 3422 Physiology of fish  with  

fundamentals of toxicology  

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Bio3417 

EF2414 

2+0+1 

Course objective: To provide the theoretical basis of fish 

physiology with the basics of aquatic toxicology. 

-knowledge of the relationship with fish  and habitat; 

- ability to determine the physiological condition of the fish on the exterior figures 

and behavior. 

-skills in conducting experiments in laboratory. 

Module 16.  Aquaculture 

Aqua 3423 Aquaculture 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

EF 2414 

1+1+1 

Course objective:  To provide the theoretical basis of aquaculture, 

the main directions of its development, facilities bred in various 

types of fish farm. 

-knowledge of the structure and organization of various types of fish farms, the 

principles of calculation of basic needs (number of fish seed, the area of ponds, 

feed), fish and fish farms; 

-the ability to make technology project specific fish farms; 

- skills of the technology of artificial breeding of fish in the pond, lake and 

industrial farms, hatcheries methods of calculations. 

Module 17.  Fish stocks theory 

FST 3424 Fish stocks theory  
2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

PI2412 

FIF 2418 

 

1+0+1 

Course objective:  To provide the theoretical basis of the biological 

basis of fisheries laws stabilize the population in the wild.  

-knowledge of the biological basis of fisheries; 

- the ability to predict various types of commercial models; 

- skills of methods of assessing population parameters of fish and other aquatic 

organisms. 

3.3  MODULES OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL  TRAJECTORY (IET) 

IET  1.  Aquaculture     

SW3501 

 

SW3501 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

0+1+0 

- the ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language; 

- the ability to write research papers and participate in scientific discussions in the 

Kazakh / Russian / foreign language; 

MF3502 Management of fisheries 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

(1+2+0) 

 

Mastering the basics of management theory, to give a 

comprehensive understanding of the business system, the laws of 

management, key management competencies, to familiarize with the 

functions, methods, and principles of management in the fisheries 

sector. 

knowledge of the theoretical foundations of management; 

-ability to use different models in the management of the fisheries sector; 

-skills in the analysis of concrete situations and methods of decision-making. 

BAICWSU3

503 

Breeding of aquaculture in  cuit 

(circular) of water  supply units   

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

KR4424 (1+2+0) 

 

  Course objective: To provide the basic theoretical principles for the 

breeding of aquaculture in a closed water supply installations. To 

familiarize with the existing and new technologies in fish farming 

system RAS. To give biological and biotechnological characteristics 

of bred fish species. 

 

knowledge of the technical characteristics of the RAS, the characteristics of the 

production processes in the RAS, biology, farmed fish and other aquatic organisms; 

ability to make technological projects, plan production processes and the correct 

selection of bioengineering breeding and rearing of aquatic organisms; 

skills of the basics of the method for the breeding of fish in closed systems of fish 

farming: feed preparation for a specific formulation of a solution pituitary gland, 

treatment of fish. 



 

CLF 

3504  

 

Cultivation of live feeds  

3 credits/3 ECTS. Prerequisites: 

Akv3421, CG2411, 

KR4424 (2+1+0) 

  Course objective: To provide students with the basic theoretical 

knowledge and to develop the necessary skills and techniques in the 

cultivation of aquatic organisms living 

- knowledge of the biology and ecology of aquatic organisms, existing and 

innovative technology of artificial culture of live feed for aquaculture; 

- ability to make bioengineering cultivation of aquatic organisms; 

- skills for the breeding of aquatic organisms under artificial conditions. 

OSHFF 

3505 

Fundamentals of mariculture 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

CG2411 (1+1+0) 

Course objective: to form the students basic knowledge of 

mariculture on mariculture facilities, methods of fish farming in a 

closed-water system (RAS) 

-knowledge of the principles of conduct mariculture, aquaculture main features of 

the traditional fishery, 

- ability to plan production processes in mariculture, pick up objects of cultivation, 

calculate 

OFB 

4510 

Ornamental fish breeding  3 credits/5 

ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

CG2411   

 

 (1+0+1) 

Course objective: to form students with basic knowledge about the 

decorative fish farming, an ornamental fish breeding sites, methods 

of breeding fish in aquariums 

-knowledge of the principles of running an aquarium fish farming, the main 

distinguishing features of ornamental fish breeding from traditional fish farming, 

- ability to correctly choose decorative fish for sharing their cultivation, select the 

scheme growing and breeding of fish in aquariums; 

- skills of breeding and cultivation techniques of various species of fish, techniques, 

feeding and complex treatment of aquarium fish species 

OSHFF3505 Occupational safety and health in fish 

farming  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

CG2411 

(1+2+0) 

Discipline "Occupational Safety" introduces students to the basic 

provisions of the labor legislation and labor protection. Health care 

workers, safe working conditions, the elimination of workplace 

injuries and occupational diseases is one of the main tasks of the 

state in the social sphere. 

 - knowledge of the basic concepts of occupational health and safety of life at the 

hatcheries, the Labour Protection Act of RK, the rights and duties of an employee of 

the fishing industry, the classification of labor, the main methods used to assess the 

quality of labor in the factories of the fishing industry;  

the ability to manage health and safety at the enterprises of the fishing 

industrypossession of methodology for all types of briefings in the workplace. 

MFR 

4506 

Methods of fisheries research 

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

CG2411 

(2+0+1) 

Course objective: to help students understanding of a systematic 

approach to fisheries research 

- knowledge of all fishery techniques used in the field and laboratory studies of 

aquatic organisms; 

- ability to properly organize the fisheries research, depending on the goals and 

objectives; 

- skills of field and laboratory techniques fisheries research. 

MF4511 Morphology of fishes   

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

CG2411 

(1+1+1) 

Course objective: the development of the theoretical foundations of 

the morphology of fish, to familiarize students with the external and 

internal morphology of fish, and their relation to abiotic and biotic 

habitat conditions 

- knowledge of the structural features of the external and internal morphology of the 

fish; 

- ability to identify and analyze the conditions for the existence of aquatic 

organisms in the biometric-based morphological analysis of fish 

-skills of methods of morphometric and histological analysis, making histological 

preparations and statistical analysis. 

DF4509 Diseases of fishes   

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Iht2415 

(1+1+1) 

Course objective: to teach students to monitor the status of fish 

farming facilities. To familiarize students with the basics of general 

pathology, parasitology, epizootiology, the methods of studying 

infectious and parasitic diseases, diagnosis, prevention and 

treatment of fish diseases. 

- knowledge of general pathology , parasitology, of Epidemiology , infectious and 

parasitic diseases of fish , knowledge of methods for diagnosis of fish diseases of 

various etiologies ; 

- the ability to make effective decisions on the prevention of fish diseases , organize 

events for the treatment of different types of fish in the fish farm , to carry out 

veterinary - sanitary inspection of fish and other aquatic organisms , 

- skills of the rules and methods of working with infectious pathogens of aquatic 

organisms and invasive nature , possession of knowledge of major groups of 

pathogens of fish and other aquatic organisms , possession principles of the 

organization of preventive and therapeutic measures in various types of fish farms 



HEF 

4508 

Hydraulic engineering in fisheries 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

Akv3421 

(1+2+0) 

 

the purpose of the course - to give students theoretical knowledge of 

hydraulic structures, manual hydraulic structures in fish farms. 

- basic knowledge of hydraulic engineering constructions used in the fishing 

industry; 

- the ability to perform basic calculations to determine the flow rate, the omission of 

channels, the total demand of water. 

IET 2.  Hydrobiology and Ichthyology 

NN 2301 

 

Scientific writing (каз/рус/анг) 

1 кредит/2 ECTS 

Пререквизиты: нет 

0+1+0 

the ability to write research papers and participate in scientific 

discussions in the Kazakh / Russian / foreign language 

the ability to write research papers and participate in scientific discussions in the 

Kazakh / Russian / foreign language; 

HMIR 

3502 

Hydrobiological methods and 

ichthyological research  

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

CG2411, CI2413  

 1+1+1 

The course pointed to theoretical knowledge on hydrocole 

investigations in natural water bodies, assessments of biological 

productivity and hydrobiological techniques of indication of human 

impacts. The aim of course is to teach  students to techniques  of 

hydrobiolgical and ichthyological investigations 

- knowledge of basis techniques applied in hydrobiology and ichthyology, sanitary 

hydrobiology and assessment of productivity of water bodies  

- abilities to analyze to hydrocoles communities, fish morphology and biology 

BV4501 Bioproductivity of water bodies 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

CG2411, CI2413 

TFRZ4423 (1+2+0) 

 

 

The course pointed to understanding of general processes of organic 

matter productivity in natural water bodies.  Comprehension of food 

webs and nets in water ecosystems.  

- knowledge of cycles of matter and participation of different organisms in this 

process in water bodies, essential factors impact on biological productivity  

- abilities to assess potential and real productivity of different kinds of water 

organisms 

-skills to recognize general assemblages  of water organisms, to calculate total 

productivity and fish productivity of natural water bodies   

SG4504 Sanitarian hydrobiology 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

CG2411,CI2413 (1+1+1) 

The course pointed to sanitarian assessment of natural and artificial 

water bodies.  

Biological methods of waste water purification. Ecological 

indicators.  

 

- knowledge on essential sanitarian parameters of natural and artificial 

water bodies; diversity of water indicator organisms; 

- abilities to control sanitary state of water reservoirs;  

- skills on hydrobiological analysis of water  

GH3503 Genosystematics of hydrobionts 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

CG2411, CI2413 

(2+1+0) 

The course pointed to comprehension of basis on molecular genetic 

relationships of hydrocoles. DNA reassociation, DNA-DNA 

molecular hybridization,  DNA restriction, PCR-analysis 

 

-  knowledge on general techniques in gene systematic of water organisms, 

importance of knowledge on systematic for evolutionary theory and practice; 

- abilities to choice techniques of genetic analysis according  to investigation 

purposes and practical problems; 

 - skills of analysis and interpretation of data of biochemical investigation of 

organisms genotype   

BER3504 Fish biology and ecology  

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+2+0) 

The course pointed to knowledge of fish biology and ecology.  

 

 - knowledge of regularities on fish biology and ecology; 

- ability to recognize essential groups of fishes by their biological and ecological 

features; 

 - skills on techniques of fish biological particularities investigation  

PB4502 Population biology 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

TFRZ4423 CI2413 

1 +1+0 

 The course pointed to comprehension of population theory. 

Population as essential form of natural occurrence. Population as 

essential form of diversity protection, management and regulation.  

- knowledge on population theory, population definition, population types and 

structure; 

- ability to recognize essential features of animal population, reveal population 

structure 

- skills on fish grow and age investigation 



 

 

 

 

MWB 

3504 

Monitoring of water bodies  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

TFRZ4423 

CI2413 

(1+2+0) 

The discipline studies complex system of an assessment and the 

forecast of change of a condition of reservoirs under the influence of 

anthropogenous influences. Features of carrying out local, regional 

or global monitoring are considered. Criteria of the organization of 

the biospheric reserve. 

Role of monitoring of reservoirs in preservation of a biodiversity of 

its fauna 

- knowledge of anthropogenous impacts on reservoirs; 

- ability  of carrying out local, regional or global monitoring. 

- skills  of techniques of a complex assessment of reservoirs 

TBF 

4508 

The behavior of  

fish  

3 credits/5 ECTS 

Prerequisites: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+2+0) 

 (1+2+0) 

 

The course considers the general questions on studying of behavior 

of fishes in natural and artificial conditions. 

  knowledge  of theoretical bases of studying of behavior of fishes in natural and 

artificial habitat; 

-abilities  to make experiments on studying of behavior of fishes and hydrobionts 

- skills of methods of research of behavior of fishes in various conditions of 

dwelling 

Lim4510 Limnology 

2 credits/3 ECTS Пререквизиты: 

TFRZ4423 

CI2413   (1+1+0) 

 

(1+1+0) 

 

The purpose of a subject consists in formation of professional, 

academic and social and personal competences of ozerovedeniye 

area.  

Main objective of the course  «Limnology» 

- studying of a current state and a hydrological mode of lakes in the 

Republic of Kazakhstan, establishment of geographical regularities 

of development and functioning of natural hydroecosystems, the 

forecast of their condition and preservation on the near-term 

outlook. 

-knowledge of the main regional features of the lakes of Kazakhstan, - formations 

of a hydrological mode of lakes in modern conditions; 

main field and laboratory methods of research of lakes; regularities of a natural and 

anthropogenous evtrofirovaniye of lakes; 

-abilities to carry out the analysis of the lake inventory, literary, share and 

statistical sources on a condition and a hydrological mode of lakes;  

- skills of techniques of carrying out batimetrichesky shooting of lakes and methods 

of carrying out the complex limnological characteristic of the lake with use of 

modern methods of researches and GIS-technologies. 

AG4506 Hydrocoles acclimatization 

3 credits/3 ECTS 

Prerequisites: 

TFRZ4423 

CI2413 

 (1+2+0) 

The course pointed to knowledge on theory and practice of fish and 

water invertebrate acclimatization. History of hydrocoles 

acclimatization, fish acclimatization practice in the world and the 

Kazakhstan, particularities of different species acclimatization, 

results of acclimatization and alien organisms impact on native 

water fauna are considered. 

- knowledge on history of acclimatization in the Kazakhstan water bodies, 

advantages and disadvantages of acclimatization, problems for native fauna 

conservation after biological invasions;  

- abilities to analyze biological particularities of acclimatization objects to predict 

possible impact of new alien species to native fauna and ecosystems;    to organize 

acclimatization on inland waters; 

- skills on water animals transport and breeding and control on alien species number 

and distribution  

3.4  Interdisciplinary module 

FB3603 Biometry in fishery 

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The course pointed on knowledge of theory and practice of biometry 

and their apply to research works and fishery practice.  

 

- knowledge of theory and practice of biometry and their apply to research works 

and fishery practice; essential fish parameters; particularities of commercial fish 

metrics 

 - ability to use essential techniques of biometry in research works and fishery 

practice. 

- skills on fish and macro invertebrates metrics, taking common and special metrics; 

comparing results of metrics  

BSA 

3604 

Basis of statistical analysis  

2 credits/3 ECTS 

Prerequisites: no 

1+1+0 

The course pointed on applies of statistical analysis to science 

researches and fishery practice. Basis of statistical analysis, kinds of 

statistical metrics and techniques of tests of hypothesis are 

considered.   

 - knowledge of essential statistics and residuals, reliability of data,  

- abilities to apply general statistics to discussion of results of investigation;   

 - skills on application of the most common statistical computer programs    



 

 

 

 

  SPECIALTY  5В010800  - PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORT 

 

Discipline code The name of discipline, the number of 

credits prerequisites, the distribution 

by type of occupation 

The goal, objectives, an outline of the module (course) Learning Outcomes 

(knowledge, skills) 

STATE COMPULSORY MODULE 

HRK1101 History of Kazakhstan 

3  Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+ 0 

The purpose of discipline - to objective historical knowledge 

about the main stages of the history of the Republic of 

Kazakhstan. The history of Kazakhstan is considered from an 

objective position in view of the major methodological 

principles (historicism, relevance, specificity), with the 

involvement of general scientific knowledge tools (statistics, 

classification, educational methods), as well as specific 

historical methods (comparative-historical, chronological, 

problem, etc.). 

- Knowledge of the characteristics of the historical process; 

- Possession of information about the major events and 

personalities in the history of the Republic of Kazakhstan; 

- The ability to play a conceptually organized knowledge. 

K(R)LPP1102 Kazakh (Russian) Language for 

Professional Purposes age  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+3+0 

The purpose of discipline - consideration of topical issues, 

features and trends of the Kazakh and Russian languages. The 

purpose of this course is the study of the official-business 

Kazakh (Russian) language. The course program also offers a 

familiarity with the document templates for business Kazakh 

(Russian) language. 

- Knowledge of the characteristics of the Kazakh official-business 

(Russian) language; 

- Ability of the official-business documentation 

- The ability to speak in Kazakh (Russian) language in business. 

FLPP1103 Foreign Language for Professional 

Purposes  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

0+2+1 

The purpose of discipline - the development of students in the 

perception of language as a source of information and means of 

foreign language communication. 

- Practical knowledge of grammar and vocabulary of a foreign 

language for possession of conversational speech in everyday 

speech and writing; 

- The ability to actively apply as a foreign language in everyday 

and in professional communication. Levels: (Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate and Upper-Intermediate); 

- The ability to carry out interpersonal and intercultural 

communication. 

PhSK 2103 Philosophy of Scientific Knowledge  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to help students methodology of 

scientific knowledge, the ability to conduct research at a high 

level, analyze and use different sources of information for 

strategic decision-making at the micro and macro level. 

- To be able to self-development of new methods of research, and a 

change in the scientific research and production profile of their 

professional activities; 

- To be able to summarize and critically evaluate the results 

obtained by domestic and foreign researchers, to identify 

promising areas, to make the research program; 

- The ability to understand the important philosophical issues. 

SOCIAL AND COMMUNICATIVE MODULE 

PIC2201 Psychology of Interpersonal 

Communication  

2  Credits / 3 ECTS 

The purpose of discipline - the study of interpersonal 

relationships - a functioning communication entities with 

consciousness and purposeful activity, which is characterized 

- Know the basic model of interpersonal interaction; 

- Be able to resolve conflict; 

- Be aware of the manipulative psychological mechanisms of 



Prerequisites: none 

1+1+ 0 

by their mutual dependence. Objective of the course - to 

acquaint students with a range of concepts, united in the 

concept of «interpersonal communication», such as «mutual 

understanding", «mutual», «mutual assistance», «empathy», 

«interference». 

interaction. 

TAPS2202 Theoretical and Applied Political Science  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to get an idea about the main areas 

of social life, coupled with the power relations with public-

political organizations of society, political institutions, norms, 

principles, which call for the operation of the society, the 

relationship between different people, the state and society. 

- The ability to use a professional legislative and regulatory acts; 

- The ability to play a conceptually organized knowledge; 

- The ability to relate the processes of development of the 

profession to the socio-economic, cultural, historical, political 

situation in Kazakhstan and the world. 

EPSS2203 Ethics of Personal and Social Success  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of the course - to help students a holistic, systemic 

view of the head of professional etiquette in terms of values and 

ethical foundations of activity. 

- Aware of the ethical bases used by specialists of social work; 

- Possess characteristics of ethical regulation of the head, the head 

of the code of ethics; 

- The ability to analyze and validate the professional and ethical 

requirements professiogram head of the institution of the social 

sphere, promoting the formation of professionally-relevant features 

of his personality. 

CR2204 Culture and Religion  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to familiarize students with the main 

categories, problems and theoretical and methodological 

approaches of modern religion and culture, on the broad 

theological and historical material and taking into account the 

latest scientific discoveries to give students a general idea of the 

development of world religious art and culture from ancient 

times to the present days. 

- Know the basics of ethical monotheistic religions (Judaism, 

Christianity and Islam), and their features in the approaches to the 

question of the meaning and purpose of life; 

- Be able to navigate in a variety of spiritual and religious 

teachings; 

- The ability to actively use this knowledge in practice, to work 

independently with texts and use of educational and scientific 

literature. 

GAS2205 General and Applied Sociology 

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of this discipline – to give to students of 

knowledge of theoretical bases and regularities of functioning 

of sociological science marking out its specifics. To help to 

seize this knowledge in all variety scientific sociological the 

direction, schools and concepts. Students will receive general 

idea about methods, equipment and procedure of sociological 

researches. 

-  to know the main forms of sociological researches and 

generalization of the received results;  

- to be psychologically and methodologically ready to change of a 

look and nature of professional activity; - readiness for the 

independent creative activity connected with communication with 

people in an official and informal situation. 

HLS2206 Human Life Safety  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

Discipline is designed to teach students the basics of competent 

behavior in emergency situations, and the rules of first aid. 

- Knowledge of the effects of human exposure to dangerous, 

harmful, destructive, traumatic factors of anthropogenic and 

natural factors; 

- The ability to identify hazardous and harmful factors, and to 

develop measures to improve safety and environmental 

performance of production activities. 



ESD2207 Ecology and Sustainable Development  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The discipline aims to form students a holistic understanding of 

the basic laws of nature and sustainable development of society. 

- Basic knowledge of the principles of conservation and 

environmental management; 

- The ability to identify hazardous and harmful factors, and to 

develop measures to improve safety and environmental 

performance of production activities; 

- The ability to understand the modern concepts and strategies for 

sustainable development of mankind. 

KL2208 Kazakhstan Law  

2  Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to get an idea about the problems of 

the theory of state and law, will become familiar with the most 

important issues of constitutional law - the concept and essence 

of the Constitution, defining the structure of the legal status of a 

person, an explanation of constitutional rights, freedoms and 

duties of citizens of the Republic of Kazakhstan. 

- Know the basics of  Kazakhstan  law; 

- The ability to relate to the legislative processes of socio-

economic, cultural, historical, political situation in Kazakhstan and 

the world; 

- The ability to understand conceptually organized knowledge. 

FE2209    Fundamentals of Economics  

2  Credits/ 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to learn and become familiar with 

the categories of economic science, to identify the relationship 

between economic schools. Students will gain understanding of 

the basic concepts of economics, the importance of economic 

development. Students will learn about the methods of 

economic research, the importance of the economy and the 

problems in society, the main stages of the development of 

economic theory. 

- Knowledge of the forms and methods of application of economic 

theory; 

- Ability to apply economic instruments; 

- The ability to use the fundamentals of the economy in their own 

profession. 

Natural Sciences (STEM)  module 

ITPP1301 Information technology for professional 

purposes  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+0 +2 

The purpose of discipline - the formation of students' practical 

skills in the use of modern information technologies in their 

future careers. 

- Know the purpose and types of information technologies, 

technologies for the collection, storage, processing, transmission, 

and distribution of information; 

- To be able to process information, using the means of the 

application package; 

- The ability to investigate the composition, structure, principles of 

implementation and operation of information technology. 

FHWL1302 

 

Foundations of a healthy way of life  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+2+0 

The aim of the program is the formation of valuable 

motivational of students' attitudes to health through the 

expansion and systematization and personal claiming of 

knowledge and skills, focused on the formation and promotion 

of healthy lifestyles. 

knowledge of the theory and practice of organizational bases health 

saving activities 

in educational institutions of different types, basic of modern 

scientific knowledge on formation of human health, the basic laws 

of of natural science disciplines in health saving of activity, 

methods of theoretical and experimental studies; 

ability to form the conscious use of physical culture, the natural 

forces nature and other of factors as restore functionality, 

providing active longevity; 

possession of the laws of of natural science disciplines in health 

saving of activity, methods of theoretical and experiential research, 

methods and means of learning certain conditions and assessment 

criteria conditions which determine the healthy way of life. 

MODULES FOR INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES 

IET  1 ( Physical Education and Sport ) 



SW1501 Scientific writing 

1 credit / 2 ECTS 

(kaz / rus / eng) 

Prerequisites: none 

0 +1 +0 

Students will learn about the research and their role in the 

practice of human rights, fundamental concepts of research, the 

use of methods of scientific knowledge, the use of logical laws 

and regulations; accumulation of scientific information, the 

basic concepts, algorithms for the solution of inventive 

problems; protection; international certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

BChTS 1502    Bases of the chosen type of  sport  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+2+0 

Aims of the course: To provide students knowledge by the 

history of development chosen sport. View the organization 

chart controls kind of sports, classifications, systematics, the 

terminology, regulations the competition, species sports 

training. 

knowledge of the history of the chosen sport 

knowledge of trends in the development, general and the specific 

functions chosen sport 

knowledge of the basics of athletic training and competition in the 

chosen sport 

skills in organizing sports activities in their chosen sport 

TTChTS 1503   Teaching technique of the chosen 

type of sport  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: BChTS 1502      

1+2+0 

Aims of the course: To study the sequence of training 

technique, tactics,  didactic  principles of  learning, stage of 

initial training - the formation of abilities, skills at training to 

technique and sports perfection 

knowledge of didactic principles of training, means and methods of 

teaching 

knowledge of the sequence of training technique, tactics, 

possession of knowledge, skills in sports development in a chosen 

sport. 

possession of methodology of teaching of developmental and of 

special exercises in the chosen sport. 

BTTPChTS 2504   Bases of technical and tactical 

preparation in the chosen type of 

sport  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: BChTS 1502,   

TTChTS 1503     

1+2+0 

The course provides students with knowledge and skills of 

tactical training at various stages, in combination with other 

kinds of of training on mastering by and retention of tactical 

actions in the chosen sport. 

knowledge of the basics the theory and methodology of physical 

education and sports and PPFP; 

the ability of scientific and sound management of physical, 

technical and tactical preparation of the case without breaking the 

mechanisms of adaptation; 

possession of of methodological, psychological, educational, 

medical and biological applications of issues can solve scientific 

and practical problems of physical culture and sports 

FA2505 Fitness and aerobics  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ABSM 1413,  HPh(ga) 

2416 

1+2+0 

The objectives of the course - inculcating students of 

knowledge, skills, and skills to use of means and methods of 

improving physical training for the harmonious development of 

man, preserve and promote human health, increase efficiency, 

extend the active life expectancy. 

practical knowledge of the material needed for the preparation of 

insruktars, coaches and trainers in improving aerobics and fitness, 

possessing of advanced knowledge, the relevant scientific level of 

health-enhancing activities in our country and abroad. 

the opportunity to conduct classes and mastery of the technique on 

fitness and aerobics, pillatesu and Bodifleks; 

 

BPhFPChTS 2506 Bases of physical and functional   

preparation in chosen type of sport 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: BChTS 1502,   

TTChTS 1503 ,  ABSM 1413,  

HPh(ga) 2416,  

1+2+0 

The  course  examines the goals, objectives of physical, 

functional, and psychological training in the sport, favorites, 

tools and techniques for the development of physical qualities 

and optimize the functional training of athletes. 

Knowledge of medical, biological and psychological foundations 

and technologies of workouts in chosen sport, the ability to assess 

physical ability and functional status of athletes to adequately 

choose the means and methods of locomotor for state correction 

dealing taking into account their individual characteristics. 

 

BRWChS 2507 Basics of research work in the 

chosen of specialization  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  BChTS 1502,    

HPh(ga) 2416,  

1+2+0 

The purpose of discipline: to give students in-depth knowledge 

to master main ways of and methods of scientific research used 

in modern system of training of qualified specialists. 

knowledge of the of research and of methodological activities 

related to the conduct of scientific research as a research scientist 

laboratories and research institutes in the field of physical 

education, rehabilitation, trainer scientific support of sports activity 

higher achievements; 

The ability to use methodology of scientific research, methods, of 

complex research (educational, psychological, physiological, 



statistics); 

ability to put scientific problems, creatively and successfully 

implement complex integrated solutions, professional tasks with 

using modern scientific methodologies of research; 

 

APPSTS 3508 Age peculiarities of preparation in 

selected type of sport   

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  BChTS 1502,   

TTChTS 1503 ,  ABSM 1413,  

HPh(ga) 2416, 

1+2+0 

The  course  considers the age features of the functional, 

technical, tactical, psychological preparation and characteristics 

of planning, organizing long-term preparation of young 

athletes, software training and methodological support of the 

reserves. 

Knowledge of the physiological and medical control methods 

exercise tolerance, recovery tools, the ability to scientifically 

manage physical and functional reserves the organism to maintain 

health and demonstration high sports results without disruption of 

the mechanisms adaptation of the organism. 

TPhEM 3509 Treated Physical Education. 

Massage .  

4 Credits / 6 ECTS 

Prerequisites:  BChTS 1502,    

HPh(ga) 2416,  Gym1407 

2+2+0 

This  course provides theoretical and practical understanding of 

exercise therapy and massage, physical training facilities and 

techniques of massage to treat patients with various diseases 

and injuries, rehabilitation and disability, the use of exercise 

therapy and massage, in combination with other therapeutic 

agents against a background of the regulated regime, and in 

accordance with the therapeutic goals. 

knowledge of the natural sciences fundamentals necessary for 

professional work on physical culture and sport, the ability to apply 

facilities exercise therapy and methods of massage  for the 

treatment of of patients with different diseases and damages of, the 

possession of medical and by biological applied questions allowing 

decide scientific and practical problems of physical culture and 

sports. 

 

BPSSChS 3510 Bases of pedagogical and sport skills 

in the chosen specialization  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  BChTS 1502,   

TTChTS 1503  

1+2+0 

It is given knowledge of the educational and athletic abilities of 

the teacher-coach, instilled self-control means and methods of 

preparation, training, skills, scientific organization of labor of 

the teacher-coach. 

knowledge of the physiological and  medical control methods 

exercise tolerance, means of restoration, the ability to a 

scientifically substantiated manage physical and functional 

reserves of the organism to maintain health and demonstrating high 

sports results without disruption of the mechanisms adaptation of 

the organism. 

MSTPSTS 4511 Management of sports training 

process in the selected type of sport 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  BChTS 1502,   

TTChTS 1503  

1+2+0 

The course given theoretical and methodical bases the process 

control of sports training in chosen sport. Addresses issues such 

as planning, control of efficiency training, model characteristics 

of physical readiness. 

 

Competencies: Knowledge of Medical and Biological peculiarities 

of the technology workout in chosen sport, the ability to scientific 

and soundly manage to physical and technical and tactical training 

involved, without breaking the mechanisms adaptation of the 

organism, the possession of skills and the use of methods of 

physical education, planning, control and correction of the training 

process.  

PCAChS 4512 Professional coaching activities in 

chosen sport  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  BChTS 1502,   

TTChTS 1503  

2+1+0 

The purpose of the course - to give students a thorough 

knowledge of planning, organizing, training process, the 

competitions, with the inclusion of control research, to assess 

the level of preparedness. 

 

Knowledge of the basic requirements for the person skilled in the 

field of physical culture and Sports, the ability to assess the 

effectiveness of the means and methods of training, critically 

evaluate, and adjust their profession; possession of the skills to use 

tools and methods of physical training, planning, monitoring and 

correction of of training process . 

IET  2 ( Treated Physical Education ) 



SW1501 Scientific writing 

1 credit / 2 ECTS 

(kaz / rus / eng) 

Prerequisites: none 

0 +1 +0 

Students will learn about the research and their role in the 

practice of human rights, fundamental concepts of research, 

the use of methods of scientific knowledge, the use of logical 

laws and regulations; accumulation of scientific information, 

the basic concepts, algorithms for the solution of inventive 

problems; protection; international  certification inventions. 

- Be aware of the theoretical and experimental research; 

- Be able to apply theoretical knowledge to solve specific practical 

problems; 

- Be able to identify the object of research, formulate the goal, to 

make the plan of the study. 

ATBMG1502 Anatomic and topographic basis 

medical gymnastics    

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

1+2+0 

The course examines the physiology of children and their 

physical activity: anatomical and physiological characteristics 

of children age periods of development, the formation of 

motor skills, age norms physical activity , the value of the 

optimal level of physical activity for physical development 

and health of children and adolescents, hypokinesia as a 

factor  impairments in the development of physical and 

children's health. 

knowledge of anatomical and physiological, age and gender into 

characteristics of the organism healthy and sick people and athletes 

depending on the type of sport; 

ability carry out medical control and medical-pedagogical 

observation by persons engaged physical culture and sports in the 

different periods of age; 

possession to the measurement indicators of physical development 

and of functional tests; 

PhEETh 1503   Physical exercises in  exercise therapy  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   Gym1407 

1+2+0 

The course examines about the history of development of 

therapeutic exercise, and the role of exercises in of 

rehabilitation therapy of patients at different stages. As well 

as clinical and physiological studies, therapeutic exercise 

appointment, forms and means of physical therapy, physical 

therapy principles, classification, dosage of exercise. 

knowledge of the Physiological substantiation of therapeutic action 

of exercise methods exercise therapy of diseases and injuries; 

indications and contraindications for physical culture and timing of 

their release in the event of illness; 

ability make a plan workouts  persons engaged in physical culture 

and sports with taking into account their functional condition; 

possession the procedure, therapeutic exercises and massage at 

different stages of rehabilitation of patients;  

 

EThC P 2504     ETh   in pediatrics  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   ATBMG1502 

PhEETh 1503   

1+2+0 

The course examines the organization of carrying out 

exercise therapy in children's hospitals: hospital, clinics, 

kindergartens and schools, children's homes regulations. 

especially the organization of exercises depending on the age 

of the children and nosological forms of of the disease, etc. 

knowledge of the methods of determining the physical 

development and assessment; 

ability  make up to precis procedures of exercise therapy  for 

various diseases in children and adults; 

possession of medical and educational supervision in classes with 

application of physical exercise in medical and preventive and 

sports facilities; 

BM(GPh)2505   Basics of massage (general and 

physiological)   

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  ABSM 1413,    

ATBMG1502 

1+2+0 

The purpose of discipline - to form students' understanding of 

the general principles and  methodical rules of using the of 

massage in sports, recreational, practice and competition 

injuries. 

knowledge of the mechanisms of action of massage on the 

individual organs, systems and body as a whole; hygiene basics of 

massage, indications and contraindications for its implementation; 

classification and varieties of massage, basic massage techniques 

and their effects on the human body;  

ability to carry out hygienic massage session, the session prior and 

restorative massage in particular sports;  

possession of the basic techniques of classic massage; 

SB ETh 2506   Scientific basis of  ETh   

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  HPh(ga) 2416,   

ATBMG1502 

1+2+0 

The purpose of discipline - the development of scientific and 

practical knowledge on issues therapeutic exercises (LFK), 

the organization of medical monitoring in order to evaluate 

functional status of athletes and persons engaged physical 

activity. 

knowledge  functional of research methods and their evaluation; 

the ability to analyze and generalize the factors and causes of 

injury, diseases, functional disturbances in the process academic, 

professional and sporting events; 

possession of measurement of physical development and functional 

tests. 



MIO2507 Methods of  improvement of an 

organism   

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: ATBMG1502 

PhEETh 1503   

1+2+0 

The course examines the general and specific goals and 

objectives in the field of physical education, athletic training, 

recreation and motor rehabilitation as part the harmonious 

development of the personality, the strengthening of her 

health and physical perfection 

knowledge of problems of rehabilitation of patients at different 

stages of physical rehabilitation techniques; 

ability to determine the general and specific goals and targets in the 

field of of physical education, sports training, recreation and motor 

rehabilitation 

possession of performance of procedures physical therapy and 

massage at various stages of rehabilitation of patients; 

PTETh3508   Private  techniques exercise therapy 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  ATBMG1502 

1+2+0 

The course examines the particular methods physical culture 

and curative rehabilitation of patients with diseases of the 

digestive system, diseases of the blood and of chronic 

radiation sickness and with illnesses exchange,  kidney and 

urinary tract, in diseases and damages of the musculoskeletal 

system, etc. 

knowledge of the organization of rehabilitation patients at different 

stages of physical rehabilitation techniques;  

ability to undertake rehabilitation patients at different stages of 

physical rehabilitation techniques;  

the ability to define a group of health, taking into account the 

disease and to make recommendations for physical training and 

selection of a particular sport;  

possession of skills of drawing up outline of the procedure physical 

therapy in various diseases in children and adults; 

 

EThMT 3509    Exercise therapy and massage in 

traumatology   

4 Credits / 6 ECTS 

Prerequisites:  ABSM 1413,  

ATBMG1502, PhEETh 1503   

2+2+0 

The course examines the issues of disease and injury in 

athletes. Prevention and rehabilitation of sports injuries and 

illness in athletes. The system of comprehensive 

rehabilitation of athletes. Recovery Tools athletic 

performance: physical factors, hydro-balneotherapy, massage 

and physical therapy, etc. 

knowledge of methods of physical therapy and massage, methods 

of rendering first aid to the victims during the procedures of 

physiotherapy and sports training;  

ability to perform a medical procedure by means of physical 

therapy in a variety of health care, educational and sporting 

facilities;  

knowledge of methods of rendering first aid to injured during 

physical therapy treatments and sports training; 

 

PMT3510 Private massage techniques  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  ABSM 1413,  

ATBMG1502, PhEETh 1503   

1+2+0 

The course provides information about the anatomical and 

physiological bases and of hygienic basics of massage, indications 

and contraindications for the meeting, the classification of massage. 

Are imparted skills in technique and special methods of 

provisional, reductive massage and massage for damage and 

diseases associated with the sport. 

  Knowledge of the basic peculiarities of application of massage in 

sports and tourism, as well as in the treatment of injuries and 

diseases associated with them. 

ability to hold a session of massage therapy for common injuries 

and diseases related to sports and tourism; 

ownership of private methods a session hygienic and sports 

massage; 

TOAPhE4511 Theory and organization of Adaptive 

Physical Education  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:    PhEETh 1503  ,   

TPhES3403 

1+2+0 

The aim of the courses is to familiarize of students with the 

structure of discipline, forms of social adjustment and 

rehabilitation people with disabilities by means of physical 

culture, in the courses teach the advanced concepts of 

environmental physiology, physical and chemical regularities 

occurring in the organism, an adaptation. of the notion of 

homeostasis. 

knowledge of natural sciences fundamentals necessary for 

professional work in physical culture and sports, the ability to 

apply skills in adaptive physical education and the work of with the 

disabled, the possession of medical and biologic applied questions 

allowing to decide scientific and practical problems of physical 

culture and sports. 

MHBAS4512 Medicinal herbs and BAS 's  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites: none 

2+1+0 

The purpose of discipline is to teach of students the 

knowledge, skills and expertise in the field of analysis and 

quality control, as well as standardization, officinal kinds 

plant materials and products used in the pharmaceutical 

industry for the production of drugs of natural origin. 

knowledge of the requirements of ND on the official views of 

medicinal plant materials, animal products, rules of representative 

sampling of raw materials for the of quality control of raw 

materials in the warehouses and drug stores, the characteristics raw 

material base of medicinal plants of blanks and organization 

medicinal plant materials, systems of state events on rational and 

use and protection of medicinal plants 

ability to use the scientific popular scientific literature and 

normative documentation associated with analysis and quality 



control of medicinal plant materials; define by morphological 

characters medicinal plants in the living and gerbarizirovannom 

forms; 

  INTERDISCIPLINARY MODULE  

IP(PO)2601 Innovative entrepreneurship (by 

industry)  

2 Credits / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - the acquisition by students of 

knowledge and practical skills in the field of innovation 

management at the firm level, adoption and inform decisions 

on how commercialization of research and innovation in the 

face of uncertainty and risk, the development of tools to 

evaluate costs and outcomes of innovative business skills to 

justify the choice of sources and tools innovation financing, 

organization and management of companies, specializing in 

innovation. 

- To know the current trends and types of economic development; 

- Be able to assess the economic situation of the economic entity in 

the market and choose the strategy and tactics of innovative 

behavior, which allows to obtain and maintain a competitive 

advantage; 

- Own methods of calculating the total and the commercial 

viability of innovative projects. 

IP2602 Intellectual Property Law  

2  Credits  / 3 ECTS 

Prerequisites: none 

1+1+0 

The purpose of discipline - to give an idea of the intellectual 

as a sub-sector of civil law rights, to familiarize with the laws 

regulating relations 

intellectual property issues and its practical application, to be 

guided in the preparation of documents such as an author's 

contract documents for the registration of a patent, as well as 

rights to other intellectual property rights. 

- To be able to navigate in order protect the rights of authors, 

patent, co-authors; 

- Be able to drawing up the author's contract documents for a 

patent, as well as rights to other intellectual property rights. 

BS3603 Biorythms and sport 

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:  HPh(ga) 2416,   

TPhES3403 

2+1+0 

The course provides theoretical and practical knowledge 

about biorhythms and their effect on athletic performance and 

health in sports and recreational activities and training 

sessions. 

knowledge of human biorhythms, and how they affect sports result 

and health in the process sports and recreational activities and 

Training lessons. 

ability to use them in the sphere of recreation, of a sports activities, 

well as in the chosen sport 

BBDA3604 Basics balanced diet of athletes 3 

Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:    HPh(ga) 2416,   

TPhES3403 

2+1+0 

The purpose of of discipline - to generate students' 

knowledge about the meaning of a complete of balanced 

nutrition in ensuring the health and the high human 

performance, including in the conditions of sports activities. 

knowledge of the physiological hygienic value the nutrients and 

the factors that determines level of needs of the organism in these 

substances, the basic principles of good nutrition, feeding habits of 

athletes of various specialization; 

• the ability to use the received knowledge for the organization of 

human  rational nutrition, including in the the diverse sports; 

possession of skills of of drawing up food ration for people 

different gender, age and type of activities including athletes of 

different specialization; 

 

FMSSMEPh  2605 Functional method of studies in sport 

medicine and exercise physiologist  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   HPh(ga) 2416,   

TPhES3403 

2+1+0 

The course examines issues of the organization of medical 

examination of persons dealing physical exercises and sports. 

Features of methods of a medical examination depending on 

by individual kinds of sports activities: sports anamnesis, 

assessment of health and functional status of of the organism 

during physical exertion the circulatory, respiratory, 

neuromuscular, of gas exchange, the neuromuscular 

apparatus in view sports specialization. 

knowledge of the features of the medical control over includes 

teenagers and dealing sports. 

knowledge of the anatomical and physiological characteristics a 

female organism and reactions to an exercise stress, women's 

sports morphotype. 

knowledge of the validation Criteria of test results. 

ability to apply the methods of testing: bicycle ergometry, step test, 

treadmill test . 

knowledge of methods of biochemical and immunological control 

in sport and exercise therapy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHM2606 Physiology of high mountains  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   HPh(ga) 2416,   

TPhES3403 

2+1+0 

The course examines modern concept of environmental 

physiology, physical and chemical regularities that occur in 

the organism, an adaptation, of the notion of homeostasis. 

 

knowledge of the of issues about the physiological mechanisms 

ensuring the regulation to the maintenance of homeostasis of the 

organism. 

PST3607 Prophylaxis sporting traumatism 3 

Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:   HPh(ga) 2416,   

TPhES3403 

2+1+0 

The course examines issues: the causes and prophylaxis of 

sports injuries, of sports injuries classification, organization 

of first aid athletes with acute injuries in the conditions 

training and competition  the content of the system 

rehabilitation of athletes, stages and rehabilitation means, 

renewal time playing sports after of acute diseases, the value 

of dynamic observations at training session after the illness. 

knowledge of the factors and of causes of injuries, of diseases, of 

functional disorders in the process academic, professional and 

sports activities; 

possession of the procedure, of medical gymnastics and massage at 

different stages regenerative treatment after the athletes injuries; 

ORPA3608 Optimization of the recovery process 

athletes  

3 Credits / 5 ECTS 

Prerequisites:    HPh(ga) 2416,   

TPhES3403 

2+1+0 

In the courses teach the current understanding about the 

mechanism fatigability discussed issues of fatigue in 

muscular work of different intensity, geteroronizme, the 

vegetative processes of recovery and impellent function the 

dependence of recovery processes on the nature of of 

intensity muscle activity and age. 

knowledge of the of classification of funds restoration and increase 

sports working capacity. 

knowledge of pedagogical, psychological, medical and biological 

means of restoration. 

ability to use the physiological and pharmacological means of 

increasing performance of athletes. 


