
 

БАКАЛАВР ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

6В015 – Жаратылыстану ғылымдары бойынша педагогтарды дайындау 

Пәндер 

циклі 
Пәндер атауы мен олардың тараулары 

ECTS 

ЖББП 1 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР ЦИКЛЫ (ЖББП)  

1 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері 5 

Қоғамдық ӛндіріс. Капиталдың мәні, формалары, құрылымы. Ӛндіріске 

кететін шығындар. Нарықтық экономика жағдайындағы ӛндірістік табыс. 

Бизнес тұжырымдамасы. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері. Меншік 

теориясы, басқарудың әлеуметтік формалары. Тауарлар, ақша. 

Әлеуметтік-экономикалық жүйе. Нарықтың пайда болуы. Қаржы жүйесі. 

Кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттің рӛлі. Макроэкономика. 

Ресурстарды үнемдеу. Экономикалық дамудың циклдік сипаты. Инфляция 

және жұмыссыздық. Қазақстан әлемдік экономикалық қатынастар 

жүйесінде  

2 Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 5 

ҚР-ң Конституцияның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; 

мемлекеттік органдар жүйесі, техникалық тапсырма, мақсаттар, 

экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рӛлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық және іс 

жүргізу құқығының ӛзара әрекеттесу механизмі; сыбайлас жемқорлықтың 

мәні, оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-этикалық, заңды жауапкершілік шарасы; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалар 

 

3 Адамның тіршілік қауіпсіздігі 5 

Тіршілік қауіпсіздігі, оның негізгі ережелері. Қауіпті жағдайлар, тӛтенше 

жағдайлар. Тәуекелдерді талдау, тәуекелдерді басқару. Адам қауіпсіздігі 

жүйелері. Біздің уақыттың тұрақсыздандырушы факторлары. Әлеуметтік 

қауіптер, олардан қорғану: рухани саладағы, саясаттағы қауіптер, олардан 

қорғану: экономикалық саладағы қауіптер, күнделікті ӛмірдегі, күнделікті 

ӛмірдегі қауіптер. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін органдар 

жүйесі және олардың қызметін құқықтық реттеу 

 

4 Экология және тұрақты даму 5 

Тірі организмдердің, ұйымдастырудың әр түрлі деңгейіндегі 

экожүйелердің, тұтастай алғанда биосфераның жұмыс істеуінің негізгі 

заңдылықтары, олардың тұрақтылығы; биосфера компоненттерінің ӛзара 

әрекеттесуі және адамның шаруашылық қызметінің экологиялық салдары, 

әсіресе табиғатты пайдалануды күшейту жағдайында; әр түрлі елдерде 

және Қазақстан Республикасында тұрақты дамудың тұжырымдамалары, 

стратегиялары мен практикалық міндеттері туралы заманауи идеялар; 

экология, қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму мәселелері 

 

5 

Кӛшбасшылық және жастар саясаты 

5 

Кӛшбасшылық әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде, 

кӛшбасшылықтың негізгі социологиялық теориялары, кӛшбасшының 

сапалық сипаттамалары, кӛшбасшылық және жауапкершілік, жастар 

кәсіпкерлігі, жастардың, саяси кӛшбасшылықтың және жастардың 

кӛшбасшылық қасиеттерін бағалау әдістері, жастар ортасында 

кӛшбасшылардың жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін қажетті 

 



практикалық дағдыларды дамыту 

БП 2    БАЗАЛЫҚ  ПӘНДЕР ЦИКЛЫ (БП)  

М-10.1 Биологияға кіріспе 5 

1 Биологияның қазіргі дамуы. Тіршіліктің пайда болуының қазіргі 

теориясы. Ғаламшардағы тіршіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдері. 

Тіршіліктің пайда болу формалары. Тіршілікті сипаттайтын негізгі 

заңдылықтар. Жасуша құрылысындағы ағзалар. Биосферадағы тіршілік 

иерархиясы. Әрбір ұйымдасу деңгейінің құрылымдық элементтері. Кӛбею 

формалары. Онтогенездің эксперименттік зерттеулері. Эволюциялық 

процестің негізгі бағыттары 

 

2 Жасуша және ұлпа биологиясы 4 

Жасушалар мен ұлпалардың құрылысы, тіршілік әрекеті және 

жаңғыртылуы туралы заманауи түсініктерді оқу. Прокариоттар мен 

эукариоттар. Жасушаның негізгі компоненттері: жасушалық қабырға, 

плазмалық мембрана, цитоплазма және оның органоидтары 

 

3 Жалпы химия 3 

Атомдық-молекулалық оқу, химияның негізгі стехиометриялық заңдары, 

Атомдық және молекулалық массаларды анықтау әдістері, атом 

құрылысы, кванттық механиканың негізгі принциптері, кванттық сандар, 

Паули, Хунд және Клечковскийдің ережелері, периодтық заң және 

периодтық жүйе, химиялық байланыс, орбитальдардың гибридизациясы 

 

4 Ӛсімдіктер анатомиясы және морфологиясы 4 

Ӛсімдік жасушасының жалпы құрылысы. Ӛсімдіктердегі тіндердің алуан 

түрлілігі. Ӛсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылысының ерекшеліктері. 

Сабақтың, тамыр және табақтың анатомиялық құрылымы мен функциялары. 

Тұқымның, ұрықтың және ӛскіннің құрылысы. Қашудың түрлері. Ӛсімдіктердің 

кӛбеюі. Гүлдің жалпы құрылысы 

 

5 Омыртқасыздар зоологиясы  5 

Омыртқасыз жануарлардың сыртқы және ішкі құрылысы, оның жеке және 

тарихи дамуы, басқа жануарлармен қарым-қатынасы. Қарапайымдылар 

патшалық тармағының сиапаттамасы және филогениясы. Кӛпклеткалы 

жануарлардың сипаттамасы және жіктелуі 

 

6 Адам анатомиясы 4 

Тірек қимыл аппаратты. Ішкі мүшелер: ас қорыту, тыныс алу жүйелері, зәр 

шығару аппараты. Тамыр жүйесі. Жүйке жүйесі: нерв жүйесінің орталық 

және шеткі бӛлімдері. Вегетативті (автономды) жүйке жүйесі. Сезім 

мүшелері. Жабын.  

 

7 Ӛсімдіктер систематикасы 5 

Тірі организмдердің бес патшалығының: прокариоттар, эукариоттар, 

протисталар, саңырауқұлақтар, ӛсімдіктер жалпы сипаттамасы. 

Ӛсімдіктердің негізгі жүйелі топтары: патшалықтар, бӛлімдер, класстар. 

Ӛсімдіктердің жіктелуінің мәні. Саңырауқұлақтар патшалығы. Бір 

жасушалы ашытқы саңырауқұлақтары. Кӛпжасушалы саңырауқұлақтар. 

 

8 Омыртқалылар зоологиясы 5 

Омыртқалылар зоологиясының қазіргі жағдайы, олардың биосферадағы 

алатын орны, адам ӛмірі үшін маңыздылығы.Эволюциялық даму кезеңінде 

дене құрылысының күрделенуі. Хордалылар типінің жалпы сипаттамасы 

және олардың жануарлар патшалығындағы орны, негізгі даму бағыттары. 

 

9 Микробиология және биотехнология 5 

Бактериялардың түрлері. Бактериялардың таралуы және қолданылуы. 

Түйнек бактериялары. Табиғаттағы бактериялардың маңызы. 

Биотехнологиялық процестің жалпы схемасы және биотехнологияда 

 



алынатын ӛнімдер (медицина, ӛнеркәсіп және ауыл шаруашылығы үшін) 

М-10.2 Жүйелік биология  

1 Биологияның қазіргі дамуы. Қазіргі заманғы теория Тіршіліктің пайда болуының 

қазіргі болжамы. Ғарыштағы тіршіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдері. 

Тіршіліктің пайда болуының формалары. Тіршіліктің негізгі заңдылықтары. 

Биосферадағы тіршілік иерархиясы  

 

2 Жеке даму биологиясы  

Онтогенездің кезеңдері. Гаметогенез және ұрықтандыру. Бӛлшектену, 

бластуланың түзілуі, гаструляция, нейруляция. Ұрық жапырақшаларының 

туындылары: эктодерма, мезодерма, энтодерма. Жасушаның механизмдері   

 

3 Бейорганикалық химия  

 Бейорганикалық химияның теориялық негіздері. Атомдық-молекулалық 

ілім, химияның негізгі стехиометриялық заңдары, Атомдық және 

молекулалық массаларды анықтау әдістері, атом құрылысы, кванттық 

механиканың негізгі принциптері, кванттық сандар, Паули, Хунд және 

Клечковский ережелері 

 

4 Құрылымдық ботаника  
 Ӛсімдіктерді ұйымдастырудың ерекше белгілері. Ӛсімдіктер морфологиясы 

ғылым ретінде. Жоғары ӛсімдіктердің морфологиялық эволюциясы. Тор. Ӛсімдік 

жасушаларын ұйымдастыру. Пластидтер, вакуольдердің химиялық құрамы, 

қабықтың құрылысы.   Ұлпалар.  Ӛсімдіктердің вегетативті мүшелері.  Кӛбею 

және қайта жаңару  

 

5 Энтомология  
 Насекомдардың кӛбеюі, дамуы, анатомиясы және физиологиясы. 

Метаморфоздың типтері, жұмыртқалардың құрылысы, жұмыртқа 

салғыштардың, дернәсілдердің және қуыршақтардың типтері. 

Насекомдардың систематикасы және экологиясы 

 

6 Адам биологиясы  
 Адамның табиғаттағы жағдайы. Адамның шығу тегі мен эволюциясы. Адам 

ағзасын біртұтас биологиялық жүйе ретінде ұйымдастыру деңгейлері. Адам 

денесіне жалпы шолу. Адам ағзасын ұйымдастыру деңгейлері. Тері, оның 

құрылымы мен функциялары  

 

7 Ботаника практикумы  
 Архегониалды және гүлді ӛсімдіктердің негізгі кластары. Зертханада жұмыс 

жасау тәсілдері. Анықтағыштармен жұмыс. Составление ключей, Дихотомиялық 

жүйені құрастыру.   Жоғарғы сатыдағы ӛсімдіктер. Споралы  ӛсімдіктер.  

Тұқымды ӛсімдіктер. Жалаңаш тұқымдылар бӛлімі. Ашық тұқымдылар бӛлімі. 

Жалаңаш тұқымдыларға систематикалық шолу. Гүлді ӛсімдіктер бӛлімі немесе 

жалаңаш тұқымдылар 

 

8 Зоология практикумы  
 Омыртқасыз жануарлармен зертханалық жұмыстарды ӛткізу тәсілдері: 

оларды ұстау тәсілі, коллекциялар жасау, ішкі мүшелердің құрылысымен 

танысу, анықтағыштармен жұмыс жасау. Омыртқасыздарды жинаудың 

әдіс тәсілдері және оларды класс бойынша  жинаудың әдістемелік 

ерекшелілігі  

 

9 Медициналық микробиология  
 Медициналық микробиологияның негізгі мақсаттары мен міндеттері. 

Эпидемиялық процесс түсінігі. Адам денесінің микрофлорасы. Жұқпалы 

аурулардың алдын алудағы микробтық деконтаминация әдістері. Инфекция 

туралы түсінік. Микроағзаның макроорганизммен ӛзара әрекеттесу сипаты. 

Вирусты инфекциялардың ерекшеліктері 

 

10 Оқу-дала практикасы 6 

 Оқу-дала практикасы алған білімді тереңдетуге мүмкіндік береді: оқу 

курстағы материалдарды толықтырып, даладағы зерттеу тәсілдері арқылы 

 



тіршіліктің сыртқы орта жағдайларына (климат, рельеф, ӛсімдіктер және 

т.б.) байланыстығын байқауға мүмкіндік береді 

11 Педагогикалық практика 8 

 Мектептің педагогикалық үдерісімен танысу (мектептің, пән мұғалімінің, 

сынып жетекшісінің жұмыс жоспарымен). Қысқа мерзімді сабақ 

жоспарын, сабақтарға технологиялық карта жасау. Әр түрлі 

педагогикалық технологиялар мен оқыту әдістерін қолдана отырып, әр 

түрлі типтегі биология сабақтарын ұйымдастыру және ӛткізу. 

Оқушылардың ӛзіндік жұмысының әртүрлі түрлерін ұйымдастыру және 

олардың педагогикалық тиімділігін бағалау 

 

КП  3 КӘСІПТІК ПӘНДЕР ЦИКЛЫ  

М-13.1 Молекулалық  биология 5 

1 Нуклеин қышқылдары. Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ) 

молекуласының құрылысы. ДНҚ құрылымы (бірінші және екінші тізбек). 

ДНҚ функциялары. Транскрипция. РНҚ процессингі. Сплайсинг және 

оның түрлері. Рибонуклеин қышқылының (РНК) құрылысы мен 

функциялары 

 

2 Органикалық дүниенің дамуы және теориясы 3 

 Эволюцияның қазіргі теориясы. Түр түзудің тұжырымдамасы. 

Эволюциядағы ӛзгергіштіктің рӛлі. Эволюциясының қозғаушы күштері. 

Табиғи сұрыпталу, оның формалары. Гендер дрейфі. Популяциялық 

толқындар. Оқшаулағыш механизмдер. Эволюциялық дәлелдер. 

Организмнің бейімделуі. "Түр" ұғымының анықтамасы. Түр құрылымы. 

Жер ғаламшары мен күн жүйесінің пайда болуы жӛнінде болжамдар   

 

3 Нейрофизиология 3 

 Нерв клеткасының құрылысы, синапстар. Орталық нерв жүйесінің 

құрылысы (жұлын және бас миының құрылысы мен қызметі). Шартты 

және шартсыз рефлекстер. Шартты рефлекстердің тежелуі. Ағзаның 

қызметін үйлестіру. Функционалдық жүйелер. Жоғары жүйке қызметінің 

түрлері. Ес, естің түрлері. Ұйқы, ұйқының табиғаты. 

 

М-13.2 Биологиялық үрдістердің молекулалық негізі  

1 жасушаның маңызды химиялық компоненттері (ақуыздар, кӛмірсулар, нуклеин 

қышқылдары, липидтер) және олардың құрылымдық ұйымының деңгейлері, 

биокатализ негіздері, ферменттер және коферменттер, биологиялық мембрана 

және мембраналық тасымал, биополимерлердің матрицалық синтезі (репликация, 

транскрипция, трансляция), мутация, гендік инженерия және биотехнология, 

полимерлі тізбек реакциясы 

 

2 Эволюциялық ілім  

 Эволюцияның қазіргі теориясы. Түр түзудің тұжырымдамасы. 

Эволюциядағы ӛзгергіштіктің рӛлі. Эволюциясының қозғаушы күштері. 

Табиғи сұрыпталу, оның формалары. Гендер дрейфі. Популяциялық 

толқындар. Оқшаулағыш механизмдер. Эволюциялық дәлелдер. 

Организмнің бейімделуі. "Түр" ұғымының анықтамасы. Түр құрылымы. 

Жер ғаламшары мен күн жүйесінің пайда болуы жӛнінде болжамдар   

 

3 Адаптациялық физиология  
 Бейімделу механизмдерінің жіктелуі және сипаттамасы. Резистенттіліктің және 

дезадаптацияның даму механизмі. Қоршаған ортаның түрлі факторларына 

ағзаның бейімделуі  

 

4 Ӛндірістік  практика 5 
 Оқыту процесінде алынған теориялық және практикалық білімді жүйелеу, бекіту 

және кеңейту. Оқу сабақтарын ӛз бетінше әзірлеу тәжірибесін іске асыру 
 

 


