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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 
ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік 
оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 
шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года №425. 
 
3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 
2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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KKT 2201  КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ  
 

Көлемі - 2 кредит 
 

Авторлары: 
Иманқұлова С.М. – филология  ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 
Егізбаева Н.Ж. –  филология ғылымдарының кандидаты, қазақ тіл білімінің 

кафедрасының доценті 
Кегенова Г.Б.  – биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының аға 

оқытушысы 
 

Пікір жазғандар: 
Қайруллаев К.Қ. – биология ғылымдарының докторы, мал шаруашылығы 

және балық өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының профессоры, 
Технология және биоресурстар факультеті, Қазақ ұлттық аграрлық 

университеті 
Есжанов Б.Е. – биология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің биоалуантүрлілік және биоресурстар 
кафедрасының  доценті 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, шеберлік 

пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін жоғары деңгейде 
атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс артып келеді. Мұндай 
сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 
мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, таңдаған 
қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік қасиеттерін (азаматтық, 
мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, еңбекқорлық, коммуникативтілік, 
төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. 
Сондай-ақ алған тілдік білімін қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет 
барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да 
көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі үшін 
үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік меңгеруге, 
әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге қызығушылығы артады. 
Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ тіліне деген сұранысының 
артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік қорын, кәсіби лексикасын 
дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 
деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру бағдарламасындағы 
оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 



6 
 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 
 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім салаларынан: 

тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, география, математика, 
және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 
аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, екінші 
жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, оқылым, жазылым, 
айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім саласынан 
ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 
кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 
дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 
қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы тілдік 
түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, салыстыру, 
тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 
жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  
«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 деңгейлері 

игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік біліктілігін 
жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде коммуникация құралы ретінде 
қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Болашақ маманның кәсіби 
дағдыларды қолдану салаларына байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы 
өте кең болуы керек. Себебі кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы 
терминдерді қолдану жиілігі артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, 
жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 
бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 
«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 
жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу мақсатында 
немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау түрлерін логикалық 
тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын меңгеру, дәлелдер 
келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 
ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 
конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі жағдайын, 
Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті меңгеруге қабілеттілік; 
кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, қазақ тіл бірліктерінің 



7 
 

құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен мәдениетімен байланыстыру, 
ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырғанда берілген коммуникативтік 
жағдаяттарға байланысты іргелі білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа 
терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге дайындық. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей негізгі 
міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 
лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан тұратын 
пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы мәтіндер 
негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды қалыптастыру шеберлігі, 
жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік стратегияны өңдеу шеберлігі 
(белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 
тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 
мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра білу); 
мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) дағдысы; мәтіннің 
мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 
шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 
дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 
ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 
Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты талдау, 
саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 
1. өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны білуі 

және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана алуы;  
2. кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді (ұйғару, 

мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, қорытынды) 
логикалық жүйемен құра білуі;  

3. мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 
қорыта білуі; 

4. мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 
негізін құра білу;  

5. маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 
қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ төмендегідей 
жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік қалыптастыруы қажет:  

 негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 
көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 
шеберлігі;  

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу және 
оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 
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 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 
түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 
аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 
байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, тезис, 
хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  
 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу және 
т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

1 5В060700 – Биология мамандығына арналған «Кәсіби қазақ тілі» 
пәніне кіріспе. Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы.  

2 
Кәсіби лексика. Терминдік норма.  Кәсіби тілдің термин жүйесі. 

Терминжасам. Биология саласында пайдаланылатын негізгі 
терминдердің түсініктемесі.   

3 Биология салалары: ботаника және зоология  бойынша оқу және 
ғылыми – кәсіби сфераларында пайдаланылатын негізгі терминдер. 

4 
Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Ботаника 

және зоологиядан арнайы мәтіндермен жұмыс. Грамматикалық 
нормалар. 

5 Ботаника және зоология салалары бойынша ғылыми мақалаларды 
аннотациялау. Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері 

6 Мамандық бойынша ғылыми мақалаларды рефереттау. 
Биологияның өзекті зерттеу салалары бойынша реферат жазу. 

7 Биология салалары бойынша жазылған ғылыми мақалаларға 
сараптама жазу.  

8 
Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Эссе жазу 

ережесі. Биология саласында таңдалған зерттеу траекториясы бойынша 
(ботаника, зоология, микробиология) эссе жазу.  

9 Биологиядан өзекті тақырыпқа дәріс құрастыру.  
10 Дәрістерге презентация дайындау үлгілері.  

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Мақсаты мен міндеті: 
Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз білімін 
жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды таңдаған 
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саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды 
дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 
қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 
анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік мақсаттар 
пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр студенттері 
ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін жетілдіре отырып, 
терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық 
(когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. Атап 
айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 
анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 
 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-
мағынасын  еркін түсіну;  

 әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер 
мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 
қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 
таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме құру, 
сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, жоспар, 
тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, реферат және 
т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  қолдану 
және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті 
шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 
мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 
үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 
ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды жасай білу 
сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  
басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, тіл 
үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. маңызды 
факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-бағдарлы 
оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық әдіс, түсіндіру 
әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын әдісі сияқты т.б. әдіс 
түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
5В060700 – Биология мамандығына арналған «Кәсіби қазақ тілі» пәніне 

кіріспе. Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы. 
Кәсіби қазақ тілінің білімді маман ретінде қалыптасуының маңызы. Кәсіби 

коммуникациядағы кәсіби қазақ тілінің алатын орны. Бакалавриатта оқытылатын: 
«Ботаника», «Зоология», «Микробиологя», «Клеткалар биологиясы» пәндерінің 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнімен байланысы. Биолог – студентін дайындау 
құрылымында кәсіби қазақ тілінің рөлі мен орны. Пәннің мақсаты және 
міндеттері.  

 
Кәсіби лексика. Терминдік норма. Кәсіби тілдің термин жүйесі. 

Терминжасам. Биология саласында пайдаланылатын негізгі терминдердің 
түсініктемесі.   

Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, тақырып 
саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән белгілер. Термин 
қолдануға қойылатын нормативті талаптар. Кәсіби салаға қатысты терминжасам. 
Оның негізгі шарттары. Жасалу жолдары. Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл 
лексикасы. Ғылыми тілдің лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы 
мәндес сөздер және т.б. Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын 
және грек элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу 
мәселесі. Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері. 

 
Биология салалары: ботаника және зоология бойынша оқу және 

ғылыми – кәсіби сфераларында пайдаланылатын негізгі терминдер. 
«Ботаника», «зоология» пәндерінде пайдаланылатын арнайы терминдер 

жүйесі. Тар мамандандырылған салалық терминдер. Жалпы биологиялық 
терминологиялық сөздіктің құрылымын игеру.  

 
Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Ботаника және 

зоологиядан арнайы мәтіндермен жұмыс. Грамматикалық нормалар. 
Кәсіби тілдегі грамматикалық (морфологиялық, синтаксистік) нормадан 

ауытқу. Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік 
құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі мен 
мағынасы. Кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: атаулық сипаты, 
етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. 

 
Ботаника және зоология салалары бойынша ғылыми мақалаларды 

аннотациялау. Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. 
Ғылыми мақалаларға аннотация жазудың негізгі талаптары: ақпаратты 

жалпылау, Биология салаларында пайдаланылатын тұрақты сөз үйлесімдер. 
Монографиялардың, оқу құралдарының, ғылыми мақалалардың аннотация 
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құрылымы, жазу ерекшеліктері. Биологиялық ғылыми журналдардағы 
мақалаларға аннотация жазу.  

 
Мамандық бойынша ғылыми мақалаларды рефераттау. Биологияның 

өзекті зерттеу салалары бойынша реферат жазу. 
Рефераттардың түрлері. Реферат жазуға қойылатын талаптар: ақпарат көлемі, 

баяндалудың толықтығы, алғашқы мәліметтердің негізгі бөлімдерін сақтай 
отырып, мәліметті толық жеткізу.  

 
Биология салалары бойынша жазылған ғылыми мақалаларға 

сараптама жазу. 
Сараптаманың құрылымы: талдау жасау тақырыбы, тақырыптың өзектілігі, 

қысқаша мазмұны, бағалау бөлімі, қортындысы. Сараптамада пайдаланылатын 
тұрақты сөз үйлесімдері. 

Сараптама үлгілерін талдау. Биология мамандығы бойынша жазылған 
мақалаларға сараптама жазу үлгісі. Талданған мақалалардың артықшылықтары 
мен кемшіліктерін талқылау.  

 
Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Эссе жазу ережесі. 

Биология саласында таңдалған зерттеу траекториясы бойынша (ботаника, 
зоология, микробиология) эссе жазу. 

Эссенің құрылымдық ерекшеліктері: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды.  Әр 
түрлі үлгіде жазылған эсселерге талқылау. Эссе жазу ережесі. Биология 
саласында таңдалған зерттеу траекториясы бойынша (ботаника, зоология, 
микробиология) эссе жазу. Өзекті тақырып таңдау.  Баяндаудың құрылымы және 
ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және 
баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық құрылымы: сұрақтарды айқындау, 
презентация дайындау, аудиториямен жұмыс жасау. 

 
Биологиядан өзекті тақырыпка дәріс құрастыру.   
Аудитория алдында өзекті тақырыпқа арналған дәріспен баяндама жасау. 

Дәрістің 3-4 мәселелі сұрақтарын айқындау және оларға жауаптар дайындау.   
 
Дәрістерге презентация дайындау үлгілері. 
Дәрістер мен баяндамаларға дұрыс презентация құрастыру үлгісі.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: атаулық сипаты, 
етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. 
Кәсіби саладағы іскери хат-хабар.  
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2. Биология мамандығы бойынша мәтіндерді интерпретациялау және 
талдау жасау. Кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша қазақ тілінде жүйелі талдау 
жасау, өз ойын еркін жеткізу. 

3. Мәтіндердің интерпретациясы және талдануы. 
4. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 
құрылымы. 

5. Цитаталар, ғылыми мәтіндерді цитаталау ережесі.  
6. Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық - мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы және 
параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

7. Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау. 
8. Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы.   
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  
ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  
2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес сипаттау, 

хабарлау мәтіндерін даярлау.  
3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің саламның 

ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы жетістіктер», 
«Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы сала терминдердің 
дамуы мен қалыптасуы».  

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі бір тақырыпқа құрылымдық-
мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу ережелері. 
6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін ашуға 

арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. Конспект 
жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

7. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 
8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Биология саласында пайдаланылатын терминологияның жіктелуі. 

Терминдердің түсініктері.  
2. Сөздің ғылыми – ақпараттық стилі. Сөздіктердің типтері. Үлкен 

биологиялық энциклопедиялық сөздікпен жұмыс жасау.  
3. Тақырып таңдау маңызы және тақырыпты дұрыс құрастыру. 
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4. Қарым – қатынас мәдениеті, қарым – қатынас түсінігі. Адресаттың 
портреті. Сөз жанрының түсінігі.  

5. Ауызша іскерлік қатынас. Іскерлік диалог.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы:  
 Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 
2. А.Ж. Жұмағұлова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 
3. Б.Е. Есжанов, Н.С. Сапарғалиева. Омыртқалылар зоологиясы. 2 - бөлім. 

Оқулық. -Алматы: Қазақ университеті, 2014-356 б. 
4. Әметов, Ә.Ә. Ботаника.- Алматы, 2005. 
5. Ботаника. Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы.- Алматы, 1998.  
6. Қазақша – орысша, орысша – қазақша терминологиялық сөздік/жалпы 

ред. М.Б. Қасымбеков. – Алматы: «ҚазАқпарат» баспа корпорациясы, 2014.-528 б.  
 
Қосымша: 
1. С.Р. Тоқсанбай, Г.С. Тоқсанбай, А.С. Тоқсанбаев. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  
2. Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Г. Жүсіпова, А. Салықбаева. Кәсіпкерлік, іскерлік 

қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 2010. – 266 б. 
3. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 

2014. Т: 1-30. 
4. Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы (биология, 

экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне арналған) – 
Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

5. Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  
университеті,  2011.  – 177  б. 

6. Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011. 
7. А.К. Ақжанова, К.Б. Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 

2010. –128. 
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KBShT 2202 КӘСІБИ-БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 
 

Көлемі  - 2 кредит  
 

Авторлары: 
Курманбаева М.С. –биология ғылымдарының докторы, биоалуантүрлілік 

және биоресурстар кафедрасының профессор м.а. 
Мулдагалиева А.А. – филология ғылымдарының кандидаты, шет тілі 

кафедрасының  доценті 
 

Пікір жазғандар: 
Туруспеков Е.К. - биология ғылымдарының кандидаты, Өсімдіктер 

биологиясы және биотехнологиясы институтының қауымдастырылған 
профессоры 

Бисенбаев А.Қ. - биология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Қазақстан Республикасының оқу жүйесінде орын алып жатқан 

реформалардың түпкілікті мақсаты заман талабына сай келетін, өз қызметінде 
үлкен жетістіктерге қол жеткізе алатын  білікті маман даярлау.  

Үштілділікке негізделген Қазақстан Республикасының тіл саясаты ағылшын 
тілін халықаралық қатынас тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін және 
ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін меңгеруді қолдайды.    Халықаралық 
интеграцияның ауқымы кеңеюі барысында, жаңа информациялық 
технологиялардың қарқынды дамуы, ғаламның көп тілді және көп мәдениетті 
кеңістікке айналу кезеңінде, ағылшын тілі халықаралық қатынастарды нығайту 
және білім жүйесін интернационализациялау үдерісін күшейтетін құралға 
айналып отыр.  

Қазіргі таңда  жоғары білім беру жүйесіне қойылатын талап:  топта жұмыс 
істей алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, түрлі мәдениет өкілдерімен диалог 
жүргізуге дайын, өз ой-пікірін жеткізе білетін және креативті ойлайтын маман 
дайындау. 

Осындай әлеуметтік жағдайда  шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 
мәдениетті және көп тілді ортаға бейімделуге қабілетін арттыратын,  
интеллектуалдық және планетарлық ой- өрісін дамытатуға үлес қосатын, 
тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі.   

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні жоғары дәрежелі білім беру кеңістігінде 
мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта қызмет істей 
алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір компоненті болып 
табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген мамандарға деген 
сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  «Мамандыққа бағытталған шет тілі» 
пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  курстар арасында орны ерекше. 
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Кәсіби  бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 
негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті тұрмысқа 
қажетті  дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде студенттер   жалпы 
мәдениетаралық және танымдық, кәсіби –коммуникативтік және лингвистикалық  
құзіреттеріне ие болады.    

Ұсынып отырылған бағдарлама аталған құзіреттіліктерді  іске асыру  
мақсатына бағытталған және төмендегідей принциптерге негізделеді:  

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 
құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде пәнаралық 
байланысты ескеру; 

- түп нұсқадан алынған оқу материалдарын қолдану; 
-  шетел тілін оқыту мен оқу үдерісін жеке тұлғаға лайықтау; 
-    студенттердің өз жауапкершілігі мен дербестігіне сүйену; 
- оқу үдерісінде рефлексия мен өзін – өзі бағалауды қалыптасытыру  

тәсілдерін пайдалану; 
- оқу барысында электрондық технологияларды қолдану; 
- интерактивтік тәсілдерді кеңінен қолдану. 
 «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің ерекшелігі шетел тілін оқыту 

барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық байланыстарды 
күшейту арқылы болашақ мамандардың кәсіби тілдік біліктілігін  жетілдіруге аса  
көңіл бөлетіні.   

Ұсынылып отырылған бағдарлама 5B060700 – «Биология» мамандығы  
бойынша білім алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты 
студенттердің кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру.  

• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  
• түп нұсқадағы ауызша монологтық және диалогтық сипаттағы мәтіндерді, 

дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  
• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  ғылыми 

мәтіндерге  шетел тілінде  аннотация жазу;  
•  шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы хабарламалар 

мен баяндамалар презентациялар жазу  және ауызша түрде  жеткізу;  
• мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді (хабарлама, 

баяндама, шолу) жаза білу;   
• іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 
•  мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана тілінен 

шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  
• мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана тілінен 

шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу. 
Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері мен 

дағдылары: 
-  өз мамандығына бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 

жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді пайдалану;  
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- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  жиі 
кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  

- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар алмаса 
білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  сойлеу 
мәдениетінің  ережелерін сақтай білу. 

••• 
- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді 

күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  
- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және еркін  

ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және түсіндіре 
білу;  

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 
ақпаратты (реферат, аннотация, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 
рәсімдеп жазбаша түрде беру;  

-мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 
- кәсіптік және ғылым саласында орын алатын дөңгелек үстелдерде, пікір-

таласта өз көз қарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 
- мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну;  
- өз мамандығына қатысты ғылыми талқылауды, пікір алмасуды, баяндама, 

дөңгелек үстелдерде монолог және диалог түрінде шетел тілінде жүргізе білу;  
- өз ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 
- мамандыққа байланысты мазмұнда презентация, мақала, ғылыми баяндама, 

тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 
- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 
- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

әдебиеттерді оқып, түсініп және аударып олардан алынған керекті мәліметтерді 
қолдана білу. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 Биологияға кіріспе 
Терминология әдістері 

2 Шетел тілінде негізгі биологиялық терминдердің кәсіби сөздігін 
қалыптастыру 

3 
Клетка құрылымы және функциясы.  
 Indefinite,  Perfect, Continuous шақтар.  

4 
Прокариоттар және эукариоттар. Present/Past Perfect   Continuous; Future 

Perfect. 

5 Тірі организмдер дүниесі. Клетка теориясы. 
Жай сөйлемнің құрылымы 

6 Тіршіліктің классификациясы, негізгі түсініктері. Систематикасы 
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Күрделі сөйлемнің құрылымы 

7 Вирустар. Бактрериялар. Қарапайымдылар. 
Тікелей және жанама сөйлем 

8 Саңырауқұлақтар патшалығы 
Ырықсыз етіс 

9 
Өсімдіктер дүниесі. Төменгі және жоғары сатылы өсімдіктер. 

Өсімдіктерді жүйелеу. 
Келісілген шақ. 

10 Жануарлар дүниесі. Бір клеткалы және көпклеткалы жануарлар. 
Омыртқасыздар мен омыртқалылар типтері және кластары. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Пәннің мақсаты мен міндеттері: 
"Кәсіби бағытталған шет тілі" пәнінің  басты мақсаты  
5B060700 – «Биология»  мамандығы саласында оқитын студенттердің кәсіби 

коммуникативтік құзыреттілігін – өз мамандық саласында, күнделікті ауыз екі 
сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларын үйрету. 

Оқыту мақсаты:  
- студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау құралы 

екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін жеткізе білу, 
өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар, әлеуметтік, 
тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас жасауға дайындық; 

- студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 
тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 
пайдалана білуге баулу; 

- студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және прагматикалық 
құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

Білім беру технологиялары 
"Кәсіби бағытталған шет тілі" пәнін оқыту үдерісі барысында әртүрлі 

заманауи  білім беру технологияларын қолдану арқылы  студенттердің кәсіби-
коммуникативтік құзіреттерін қалыптастыру көзделеді. Оқыту бағдарламасы ауыз 
екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интерактивтік оқу түрлерін ( іздестірілетін, 
қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша сөйлеу дағдыларын (аннотациялау, 
түйіндемелеу), жазбаша және ауызша аудару дағдыларын дамытуға аса көңіл 
бөледі. 

Кәсіби бағытталған шетел тілін оқыту барысында мамандыққа байланысты 
құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері кеңінен 
пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, дөңгелек үстел, интегративтік 
тапсырмалар, (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 
тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, баяндама, 
көпшілік алдында сөйлеу). 

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан 
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-жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 
мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және мультимедиалық 
материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 
Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 
- студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық сабақ 

жүргізу; 
- студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін оқытушының 

тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨЖ); 
- кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті түрде 

өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  
- студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 

басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі формада (үйірме, көркем-өнер, жарыс 
т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 
Биологияға кіріспе. 
Биологияға кіріспе. Негізгі ұғымдар мен терминдер. Биологияның негізгі 

теориялық мәселелері. Биологияның негізгі бөлімдері. 
Бакалавриаттың негізгі пәндерімен: «Мамандыққа кіріспе» және т.б. кәсіби 

шетелдік (ағылшын) тілдердің байланысы. Биолог – студенттерді дайындау 
барысында «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнінің орны мен маңызы. Курстың 
мақсаты мен міндеттері. Кәсіби-бағытталған шетел (ағылшын) тіліндегі биология 
пәніне түсінік. «Биология» мамандығының пәндік саласында шетел тілінде 
кіріспесі. Биология нысандары.  

 
Шетел тілінде негізгі биологиялық терминдердің кәсіби сөздігін 

қалыптастыру. 
Шетел тіліндегі кәсіби-бағытталған терминология. Шетел тілінде негізгі 

биологиялық терминдердің кәсіби сөздігін қалыптастыру. 
Профильді мамандықтардың мәні: қазақша (орысша) және ағылшынша 

сәйкестігі. Термин құрастырудың ұлтаралық қоры. Ағылшын тіліндегі термин 
құрастыру туралы түсінік. Шетел (ағылшын) тіліндегі кәсіби-бағытталған 
терминология. Шетел тілінде аударудың ерекшелігі. Глоссарий құрастырудың 
ерекшеліктері. Шетел тілінде биологиялық сөздікті меңгеру. Шетел тілінде кәсіби 
биолоиялық сөздікті қолдану дағдылары. Электронды сөздіктерді қолдану. 
Wikipedia-ны қолдану. Биологияның негізгі категориялы-түсініктеме аппаратын 
зерттеу шетел тіліндегі жүйе ретінде. «Жасуша», «ағза» т.б. туралы түсінік.  

 
Клетка құрылымы және функциясы. Indefinite, Perfect, Continuous 

шақтар.  
Клетка- тірі ағзаның құрылымдық бөлімі. Клетканың құрылымы. Indefinite,  

Perfect, Continuous шақтар. 
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Прокариоттар және эукариоттар. Present/Past Perfect   Continuous; Future 

Perfect. 
Прокариоттық клеткалар. Эукариоттық клеткалар. Эукариоттық және 

прокариоттық клеткаларын салыстыру. Клетканың негізгі функциялары. 
Present/Past Perfect  Continuous; Future Perfect. 

 
Тірі организмдер дүниесі. Клетка теориясы. Жай сөйлемнің құрылымы. 
Тіршіліктің деңгейлері - биологиялық жүйелерді ұйымдастырудың 

иерархиялық байланысты деңгейлерінің күрделілігі. Тіршіліктің жеті басты 
құрылымдық деңгейі: молекулалық, клеткалық, ұлпалық-ағзалық, түрлік- 
популяциялық, биогеоценоздық, және биосфералық. Клетка теориясы және оның 
жалпы биологиялық маңызы. Жай сөйлемнің құрылымы. 

 
Организмдердің жіктелуі (таксономия), жалпы мәліметтер. Систематика 

(таксономия). Күрделі сөйлемнің құрылымы. 
Организмдердің жіктелуі (таксономия), жалпы ақпараттар. Систематика 

(таксономия) – ағзалардың әралуандылығы арасындағы қарым-қатынастарды 
зерттейтін ғылым. Систематиканың негізгі міндеті - организмдердің жиынтығын 
топқа жіктеу (таксондарға жіктеу). Күрделі сөйлемнің құрылымы. 

 
Вирустар. Бактериялар. Қарапайымдылар. Тікелей және жанама сөйлеу. 
Вирустар туралы түсінік, олардың жіктелуі. Бактериялар, пайдалы 

бактериялардың кейбір түрлері. Бактериялар тудыратын аурулар түрлері. 
Бактериялармен күресу жолдары. Қарапайымдылар туралы жалпы түсінік. 
Тікелей және жанама сөйлем. 

 
Саңырауқұлақтар патшалығы. Ырықсыз етіс. 
Жалпы сипаттамасы. Саңырауқұлақтар - тірі организмдердің патшалығы. 

Саңырауқұлақтар құрылымы. Көбеюі. Ырықсыз етіс. 
 
Өсімдіктер дүниесі. Төменгі және жоғары сатылы өсімдіктер. 

Өсімдіктерді жүйелеу. Келісілген шақ. 
Ботаника - өсімдіктер патшалығын зерттейтін ғылым. Өсімдіктер дүниесінің 

белгілері. Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер. Өсімдіктердің жіктелуі. 
Келісілген шақ. 

 
Жануарлар дүниесі. Бір клеткалы және көпклеткалы жануарлар. 

Омыртқасыздар және омыртқалылар түрлері мен кластары. 
Зоология- жануарлар дүниесі туралы ғылым. Жануарлар дүниесіне қысқаша 

сипаттама және жіктелуі. Систематикасы. Бірклеткалы және көпклеткалы 
жануарлар. Омыртқасыздар және омыртқалылар типтері мен кластары. 
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді. Бұл семинар 

сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын  мамандық профильдегі кафедра 
оқытушылары тартылады. Мамандық профильдегі оқытушылар шетел тілінде 
презентация немесе интерактивтік формада болашақ мамандықтың базалық 
түсініктері, негізгі принциптері және  бағыттары туралы семинар-сабақ өткізеді. 
Практикалық сабақтарда шетел тілі оқытушылары кәсіби білім мазмұнындағы 
материалдарымен  сапалы  меңгеру мақсатында жұмыс жүргізеді. 

Шетел тілі оқытушыларының міндеті студенттердің таңдалған мамандық 
құзіреттілігін дамыту және қалыптастыру.  

Оқыту үдерісі практикалық нәтижеге жетуге бағдарланған коммуникативтік 
тәсілді пайдалануға негізделеді, яғни:  терминологиялық лексиканы меңгеру, 
мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу және аудару, кәсіби-маңызды ақпаратты алу, 
нақты кәсіби салаларында және жағдайларында қарым-қатынас жасау, мақалалар, 
хабарлар және баяндамалар жазу, әдебиеттерді аннотациялау.  

1. Биология пәні. Негізгі ұғымдар мен терминдер.  
2. Негізгі ұғымдар, терминдер мен түсінікке шет тілінде анықтама.  
3. Биологиялық зерттеулер тарихына қысқаша шолу. 
4. Клетканың құрылымы және қызметі. Indefinite,  Perfect, Continuous 

шақтар. 
5. Организмдердің жіктелуі (систематикасы).  Present/Past Perfect 

Continuous; Future Perfect.  
6. Вирустар туралы түсінік, олардың жіктелуі. Бактериялар. Тікелей 

және жанама сөйлеу. 
7. Саңырауқұлақтардың жалпы сипаттамасы. Саңырауқұлақтардың 

құрылымы. Көбеюі. Ырықсыз етіс. 
8. Өсімдіктер. Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер. Өсімдіктердің 

жіктелуі. Келісілген шақ. 
9. Жануарлар дүниесіне сипаттама. Систематикасы.  
10. Омыртқасыздар және омыртқалылар типтері мен кластары. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

Студенттердің өз бетінше жұмысы (СӨЖ) дидактикалық үгіттік міндеттерді 
өз бетінше орындауына бағытталған, танымдық әрекеттерге қызығушылығын 
қалыптастыратын және өзі үйренетін  шетел тілі саласында білім деңгейін 
тереңдететін студенттің оқу жұмысының ерекше бір түрі.  

Студенттердің өз бетінше жұмысы оның шығармашылық белсенділігін 
арттыратын, оқу материалын меңгеруге, зерттеу тұрғысында қарауды қамтамасыз 
ететін практикалық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты.  
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Студенттердің өз бетінше жұмыс оқу материалын кітапхана, компьютерлік 
класс, бұқаралық ақпарат жинағы арқылы өз бетінше меңгеруді көздейді. 
Оқытушының басшылығымен атқарылатын студенттердің өз бетінше жұмысы 
(СӨОЖ)  аудиториялық сабақ түрінде жүргізіледі. СӨОЖ жұмісы екі түрлі 
қызмет атқарады: кеңес беру және бақылау. 

Кеңес беру функциясы: 
- студенттің өз бетінше жұмысына көмектесу; 
- оқу материалын меңгеруге қажетті жұмыс тәсілін таңдауға көмек беру; 
- оқу материалын терең меңгеруге көмектесу. 
Студенттердің өз бетінше жұмысын бақылау функциясы ағымдық, аралық 

және қорытынды бақылау және студенттердің ынталандыру үшін білімін 
бағалауға қойылатын бағалары есепке алынады.  

Осы бағдарламада төмендегідей СӨЖ тапсырмалар қарастырылған: 
1. мамандығы бойынша 30 бетті монографияларды, ғылыми мақалаларды 

ана  тілге аудару және оқу;  
2. арнайы терминологиялық сөздік құру;  
3. оқылған әдебиеттері негізінде реферат  дайындау;  
4. ғаламтор материалдарын өңдеу; 
5. жоба технологиясы. Жобалық жұмысты презентациялау;  
6. мамандыққа байланысты мақаланы аннотациялау; 
7. менің болашақ мамандығым биолог (эссе);  
8. түйіндеме, CV, бизнес хат (хабарлама хат, хат хабар, шақыру, қолдану 

хатында, Алғыс хатымен, кешірім хатында, ілеспе хат, хатта хат - сұрату растау 
хат, ұсыныс хат) жазу және басқа іскерлік хат жазу; 

9. Кәсіби шет тілінде заманауи биологиядағы өзекті мәселелер туралы 
биологиялық мақалалар аннотациясы;  

10. сөздікті пайдаланып кәсіби шет тілінде негізгі терминдердің 
биологиялық глоссарийін құрастыру.  

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Бугрова А. С. Английский язык для биологических специальностей = 

ENGLISH THROUGH BIOLOGY : учеб. пособие по спец. "Биология" / Бугрова А. 
С., Вихрова Е. Н. . - М. : Академия , 2008 . - 128 с.   

2. K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 
3. Английский язык для студентов естественно-научных факультетов=English 

for Sciences: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ 
Е.Э.Кожарская, Ю.А.Даурова; под ред. Л.В.Полубиченко. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011 – 176 с. 

4. Марковина, И.Ю. Английский язык: Учебник / И. Ю. Марковина, 
З.К.Максимова, М.В.Вайнштейн. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010. - 366с 

5. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник / И. Ю. Марковина, З. К. 
Максимова, М. Б. Вайнштейн; под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., испр. и 
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перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с.  – Режим доступа: http://studmedlib. 
Ru 

6. B. Mascull. Key Words in Science and Technology. 2005 
7. Scott Freeman// Biological Science Volume 1 with Mastering Biology (4th 

Edition), 2010. 
 
Қосымша: 
1. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Oxford University Press, 2009. 
2. Leninger . Principles of Biochemistry , 2006. 
3. Reinhard Renneberg and Arnold L. Demain. Biotechnology for Beginners, 

2009.  
4. Nicholas B. Davies, John R. Krebs et.al  An Introduction to Behavioural 

Ecology, 2012.  
5. Lewis Thomas Lives of a Cell: Notes of a Biology , 2009. 
6. Bogomolova A, Cherenda A. et.al Grammar for Biologists. In Two Parts.  
7. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений /под ред. В.Л. Кузнецова/. М., БИНОМ, 2011, 487 с. 8 
8  Биологический энциклопедический словарь /Гильяров М.С./, М., 1995, 864 

c. 
9. Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. /Месяц В.К. и др./, 

1989, 656 с. 
10. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М., 1990, 544 с. 
11. Терминология роста и развития высших растений. /Чайлвхян М.Х. и др./. 

М., 1982, 96 с. 
12. Kurmanbayeva M.S. Professional oriented foreign language (Biology) 

электронное учебное пособие, Алматы, 2015. 

http://www.amazon.com/Biological-Science-1-MasteringBiology-4th/dp/0321613465/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1350235563&sr=1-3
http://www.amazon.com/Biological-Science-1-MasteringBiology-4th/dp/0321613465/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1350235563&sr=1-3
http://www.amazon.com/Reinhard-Renneberg/e/B001IO9URG/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1350235777&sr=1-1
http://www.amazon.com/Biotechnology-Beginners-Reinhard-Renneberg/dp/0123735815/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350235777&sr=1-1&keywords=biotechnology+for+beginners
http://www.amazon.com/Introduction-Behavioural-Ecology-Nicholas-Davies/dp/1444339494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350236526&sr=1-1
http://www.amazon.com/Introduction-Behavioural-Ecology-Nicholas-Davies/dp/1444339494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1350236526&sr=1-1
http://www.amazon.com/Lewis-Thomas/e/B000APFUM8/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Lives-Cell-Notes-Biology-Watcher/dp/0140047433/ref=zg_bs_13524_4
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кафедрасының аға оқытушысы 
 

Пікір жазғандар: 
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аға  оқытушысы 
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атындағы Қазақ ұлттық университетінің  қатты дене физикасы және бейсызық 
физика кафедрасының аға оқытушысы 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Бағдарлама 5В060700 - Биология мамандығы бойынша типтік оқу 

жоспарымен сәйкес жасалған және үшінші семестр ішінде студенттермен 
оқытылатын «Физика» курсын қамтамасыз ету үшін арналған. Қазіргі уақытта 
физика жаратылыстану, техникалық және өндірістік мәселелердің кең аумағын 
қамтиды. «Физика» пәні табиғаттың барлық негізгі заңдарын зерттейді, бұл 
заңдар көмегімен бізді қоршаған ортада өтетін процестердің жүргізілуін 
сипаттауға және болжауға болады. Сонымен қатар бұл заңдарға тірі ағзаларда 
өтетін физикалық процестер де бағынады. Сондықтан бұл пән заң бойынша 
қазіргі биология негізін жақсы игеру үшін ең базалық және қажетті пәндердің бірі 
болып табылады. 

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Жоғары математика, 
орта оқу орындарына арналған бағдарламалық деңгейде физика білімі. 

Жанамалас пәндер. «Биофизика», «Жалпы биология». 
Бакалавр құзыреттердің негізгі түрлері. 
Пәнді меңгерген бакалавр келесіні білу тиіс: 
•  механика, молекулалық физика, оптика, атомдық және ядролық физика 

аймағында физиканың негізгі заңдары; 
•  табиғатта, сонымен қатар тірі ағзада өтіп жатқан физикалық процестерді 

сипаттаудың математикалық әдістері; 
•  классикалық және релятивистік механика, кванттық физика, жарықтың 

корпускулалық және толқындық теориясы және т.б. секілді физиканың әртүрлі 
теориялық тәсілдері арасындағы принципиалдық айырмашылықтар. Сонымен 
қатар осы және өзге физикалық процестерді сипаттау кезінде олардың пайдалану 
шегін анық түсіну қажет. 
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•  физикалық тәжірибелерді жоспарлау және жүргізу тәсілдері, сонымен қатар 
осы тәжірибелердің нәтижелерін өңдеу тәсілдері; 

•  зерттелінетін физикалық процестің, объектінің немесе құбылыстың 
математикалық моделін тұрғызу тәсілдерін. 

Бакалавр келесі дағдыларға ие болуы тиіс: 
•  физикалық тәжірибелерді жүргізу кезінде өлшеу құралдарын дұрыс 

пайдалану үшін олармен жұмыс жасау; 
•  жүргізілген физикалық процестердің нәтижелерін өңдеу және түсіндіру; 
•  физикалық ақпараттарды әр түрлі әдістермен көрсету (ауызша, белгі, 

аналитикалық, математикалық, графикалық, схемотехникалық, бейнелі, 
алгоритмдік формаларда). 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1.  Материалдық нүкте механикасы 
2.  Қатты дене механикасы 
3.  Гидро және аэродинамика 
4.  Тербелістер мен толқындар 
5.  Газдардың молекула-кинетикалық теориясы 
6.  Идеал газ процестері 
7.  Термодинамика заңдары 
8.  Электростатика 
9.  Электр 
10.  Электромагнетизм 
11.  Геометриялық оптика 
12.  Толқындық оптика 
13.  Атом физикасы 
14.  Ядролық физика 
15.  Ашық жүйе физикасы 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәннің мақсаты- механика, молекулалық физика, оптика, атомдық және 

ядролық физика секілді физиканың  бөлімдерін оқыту, студенттерге табиғаттың 
негізгі заңдары туралы базалық білім беру. 

Пәннің міндеттері: 
•  студенттерге физикалық процестердің математикалық моделін тұрғызу 

әдістерін оқыту; 
•  физиканың түрлі бөлімінде оқитын студенттердің  табиғаттың негізгі 

заңдары туралы білімін дамыту; 
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•  студенттердің жоспарлауда және физикалық тәжірибе жүргізуде, сондай-ақ 
өлшеу нәтижесін өңдеуде біліктілігін арттыру; 

•  өлшеу құрылғысымен жұмыс істеуде біліктілігін қалыптастыру. 
Физика заттар  және өрістер қозғалыстарының  заңдарын, ортақ қасиеттерін 

сипаттайтын ғылым болып табылады. Затпен қатар өріс бір материяның бөлігі. 
Физиканың дамуы математикалық әдістерінің дамуында жаратылыстану 
бақылайтын  процестерді сипаттайды   және табиғаттағы көптеген заңдарды  
тұжырымдауға мүмкіндік туғызады. Қазіргі физика материяның базасын, 
қозғалыс заңдарын оның барлық деңгейлерінде иерархиялық құрылыстарын 
сипаттайды.  

Физиканың классикалық курсына кинематика, механика, арнайы 
салыстырмалылық теория, термодинамика,  статистикалық физика, электр және 
электромагнетизм, тербелістер және толқындар, оптика, кванттық механика, 
қатты дене физикасы, ядролық физика, қарапайым бөлшектердің физикасы 
сияқты бөлімдері кіреді. 

Физика ғылыми-жаратылыстану кең ортаны, техникалық және өндірістік 
мәселелерді қамтиды, қазіргі биологияның базалық пәндерінің бірі болып 
табылады. Физикасыз заманауи биологияның жүзеге асуын және дамуын көзге 
елестете алмаймыз. 

Тарихқа шолу жасасақ, биология физикамен бірге  дамыды, кей жағдайларда 
биологиялық тәжірибелер физиканың сұрақтарына жүгінді, кей жағдайларда  
физика биологиялық және медициналық зерттеулерді дамыту үшін база құрды. 
Физика курсын оқыту барысында биология мамандығының студенттері  негізгі 
ұсыныстарды,  физика құрастыратын технологияларды және бейсызық физика,  
синергетика, ашық жүйелер физикасы сияқты заманауи физика бөлімдерінен 
терең білім алуға міндетті. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Материалдық нүкте механикасы 
Материалдық нүкте, механикалық қозғалыс, есептеу жүйелері, траектория, 

жүрілген жол, жылдамдық, үдеу түсініктері. Материалдық нүктенің қозғалыс 
теңдеулері. Материалдық нүкте динамикасы. Ньютон заңдары. Планеталар 
қозғалысын үлгі ретінде оларды материалдық нүкте ретінде қарастыру. Кеплер 
заңдары. Космостық жылдамдықтар. Импульс, энергия, консервативті және 
консервативті емес күштер, потенциалды өрістер түсініктері. Материалдық нүкте 
жүйесі үшін энергия мен импульстің сақталу заңдары. 

 
Қатты дене механикасы 
Айналмалы қозғалыс түсінігі және осы қозғалысты сипаттау үшін 

қолданылатын физикалық шамалар. Масса орталығы, инерция моменті, күш 
моменті түсініктері. Қатты дене динамикасының негізгі теңдеуі. Айналмалы 
қозғалыстың кинетикалық энергиясы. Гюйгенс-Штейнер теоремасы. Пішіндері әр 
түрлі қатты денелердің инерция моменті есептеулері. 
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Гидро және аэродинамика 
Идеал сұйықтық, стационар, ламинарлық және турбулент ағындар 

түсініктері. Рейнольдс саны. Сұйықтықтың ішкі үйкелісі мен тұтқырлығы. Стокс 
ережесі. Ағынның үздіксіздік теоремасы. Бернулли заңы. Пуазейль заңы. Ортаның 
кедергі күші. Аэродинамикалық көтергіш күш табиғаты. 

 
Тербелістер мен толқындар 
Тербелмелі процес түсінігі. Табиғаты әр түрлі тербелмелі қозғалыс үлгілері. 

Тербелмелі процестің қозғалыс теңдеулері. Тербелмелі қозғалыс теңдеуінің 
шешімі мен алынған шешімдер түсіндірмесі. Тербелістің амплитудасы, фазасы 
және жиілігі туралы түсініктер. Толқындық теңдеу. Толқындық теңдеу шешімдері 
мен алынған шешімдер түсіндірмесі. Толқындар түрлері, толқынның топтық 
жылдамдығы туралы түсінік. Көлденең және қума толқындар.  

 
Газдардың молекула-кинетикалық теориясы 
Молекула өлшемі. Зат мөлшері, химиялық элементтердің салыстырмалы 

атомдық массасы, заттың молярлық массасы, идеалды газ жайлы түсініктер. 
Молекулалар қозғалысының еркіндік дәрежелері. Тұрақты көлем және қысым 
кезінде идеал газ жылу сыйымдылығы. Молекулалық-кинетикалық теория 
тұрғысынан идеал газ температурасы мен қысымын анықтау. Газдың ішкі 
энергиясы және оның газ қозғалысының еркіндік дәрежесімен байланысы. Газ 
молекуласының жылдамдық бойынша таралуы. Больцман үлестірілуі. 

 
Идеал газ процестері 
Идеал газ, газ күйлері, процестер, тепе-теңдік және айнымалы күйлер мен 

процестер туралы түсініктер. Идеал газ күйін сипаттау үшін қолданылатын 
параметрлер. Бойль-Мариотт және Гей-Люссак заңдары. Температураның 
абсолют шкаласы. Идеал газ теңдеулері. Изопроцестер, адиабаталық және 
политроптық процестер. Идеал газ үшін Менделеев-Клапейрон теңдеуі.  

 
Термодинамика заңдары 
Идеал газбен жасалатын жұмыс. Термодинамиканың бірінші бастамасы. 

Циклдық процестер түсінігі. Карно циклі. Жылулық машиналардың жұмыс істеу 
принциптері мен ПӘК-і. Жүйенің энтропиясы. Термодинамиканың екінші 
бастамасы. Идеал газда энтропияның микроскопиялық күймен байланысы. 

 
Электростатика 
Заттардың құрамында электрлік заряд болатынын көрсететін тарихи 

деректер. Нүктелік заряд туралы түсінік. Вакуум үшін Кулон заңы. Электрлік 
өріс,кернеулік, потенциал және электрлік өрістің потенциалдық энергиясы туралы 
түсінік. Электрлік өрістің айналымы. Диполь. Сыртқы электр өрісіндегі 
өткізгіштер мен диэлектриктер. Ортаның электр өткізгіштігі. Диэлектрлік орта 
үшін Кулон заңы. 
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Электр 
Электрлік ток туралы түсінік. Ток күші. Ортаның электр өткізгіштігі. 

Өткізгіш кедергісі. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Элементтердің параллельді және 
тізбектей қосылуы. Өткізгіш кедергісі өзінің физикалық размеріне, материалына 
және температурасына тәуелділігі. Джоуль-Ленц заңы. Электр қозғаушы күш 
(ЭҚК) туралы түсінік. Тұйықталған және тармақталған тізбектер. Тұйықталған 
тізбек үшін Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Тармақталған тізбектерге арналған 
есептер. 

 
Электромагнетизм 
Электромагнетизм теориясының пайда болуы туралы тарихы деректер. 

Электрлік ток өтетін өткізгіштердің өзара әрекеті. Ампер заңы. Магниттік өріс 
туралы түсінік. Био-Савар-Лаплас заңы. Тогы бар өткізгіштің магнит өрісін 
есептеу. Лоренц күші. Магниттік өрістегі зарядталған бөлшек қозғалысы. 
Электромагниттік индукция. Магниттік өріс энергиясы және соленоидтың 
магниттік өрісі. Электромагниттік өздік индукция құбылысы. 

 
Геометриялық оптика 
Жарық сәулесінің түзу сызықты таралу заңы. Екі орта бөлімінің шегінде 

сәуленің таралу және сыну заңдары. Түрлі конфигурацияның айнадағы бейнесі. 
Линза түрлері. Жұқа линза формуласы. Жұқа линзада алынған заттардың бейнесі. 
Ньютонның жарық теориясы.  

 
Толқындық оптика 
Жарық туралы Ньютонның теориясына сай емес табиғаттағы құбылыстар. 

Интерференция, дифракция, дисперсия және жарық поляризациясы құбылыстары. 
Гюйгенс-Штейнер принципі. Дифракциялық тор. Ньютон сақинасы. Малюс заңы. 
Фотоэффект. Комптон эффектісі. Жарық табиғатының корпускулалық-толқындық 
дуализмі. Түрлі ортада және вакуумда жарықтың таралу жылдамдығы. 

 
Атом физикасы 
Томсон ұсынған атом моделі. Резерфорд тәжірибелері. Резерфорд атомының 

планетарлық  моделі және оның кемшіліктері. Де Бройль гипотезасы және Бор 
постулаттары. Атомның Бор моделі. Сутегінің спектрлік сериясы. Спектрлік 
серия физикасы. 

 
Ядролық физика 
Нуклондар, изотоптар, атомдық номерлер түсінігі. Нейтрон, протон, 

электронның тыныштық массалары. Масса ақауы, ядроның энергия байланысы. 
Бір нуклонға келетін меншікті энергия байланысының ядроның нуклондар санына 
қатысты тәуелділік диаграммасы. Термоядролық реакциялар. Радиоактивтілік. 
Радиоактивтілік заңы. Ядролық реакциялар. Элементар бөлшектер және олардың 
ғарыштық сәуледе бар болуы. 
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Ашық жүйе физикасы 
Бифуркация, аттрактор, динамикалық хаос және динамикалық жүйе туралы 

түсінік. Лоренц жүйесі, логистикалық кескін. Аттрактордың фазалық портреті. 
Бифуркациялық сценарий. Хопф бифуркациясы. Бейсызық маятник қозғалысы.  

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Математикалық маятник және оның негізінде еркін түсу үдеуін 
анықтау 

2. Серіппелі маятник және өшетін тербелістерді зерттеу 
3. Обербек маятник және инерция моментін зерттеу 
4. Гидростатикалық өлшеу әдісімен қатты дененің және сұйықтың 

тығыздығын анықтау 
5. Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлығын анықтау  
6. Қалайының балқу процесіндегі термодинамикалық және 

информациялық энтропияның өзгерісі 
7. Өткізгіштің кедергісін есептеу және вольт-амперлік сипаттамасын алу  
8. Жартылайөткізгіштік түзеткіштерді зерттеу 
9. Үшэлектродты электронды лампаның жұмысын зерттеу 
10.  Тербелмелі контурлы схемадағы ток разонансы мен кернеу 

резонансын зерттеу  
11.  Гистерезисті зерттеу 
12.  Фотоэффекті зерттеу 
13.  Жарық дифракциясын зерттеу 
14. Жарық интерференциясын зерттеу 
15.  Жарық поляризациясын зерттеу 
16.  Әртүрлі әдістермен қоспалар мен мөлдір қатты денелердің сыну  

коэффициентін анықтау 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Гидродинамика  негіздері 
2. Өлшемділіктер теориясы 
3. Арнайы салыстармалылық теориясының элементтері 
4. Тартылыс 
5. Өріс теориясының элементтері  
6. Тасымалдау құбылысы және молекулалық физикадағы бейсызық 

эффектілер, фазалық ауысу туралы түсініктер  
7. Заттардағы электромагниттік құбылыстар және олардың табиғаты  
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8. Студенттің мамандығына сәйкес және физикада қолданылатын 
құбылыстары бар мақаланы таңдап, оны өз сөзімен түсіндіру керек. (Әр студент 
жеке) 

9. Әр тақырып бойынша 5 есептен 100 есепті шешу және оның жауабын 
бақылау кезінде тексеру (Әр студент жеке) 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Биомеханика және оның қосымшалары 
2. Қан реологиясы 
3. Эритроциттің механикалық сипаттамалары  
4. Қарапайым организмдер мен өсімдік формаларының қалыптасуының 

механикасы  
5. Кинематика құбылысы ретіндегі ұлпаның қалыптасу процесі 
6. Теңіз сүт қоректілерінің гидродинамикалық қасиеттері  
7. Биологиялық жүйелердегі диссипативті процестер  
8. Биологиядағы энтропия түсінігінің қолданылуы 
9. Клеткалық  потенциалдар және олардың табиғаты  
10. Терінің электрлік сипаттамаларын зерттеу  
11. Көзді зерттеудің оптикалық әдістері  
12.  ЯМР (ядролық магниттік резонанс) негіздері 
13. Қлиникадағы ультрадыбыстық зерттеулердің физикалық негізі 
14. Тірі организмнің оптикалық белсенді ортасы және оларды зерттеу 
15. Адам организміне магнит өрісінің әсері 
16.  Адам организміне электромагниттік толқынның әсері 
17. Жер айналасындағы ғарыштық кеңістікте өтетін физикалық процестер 

динамикасының тірі жүйелерге әсері.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. М., “ВШ”.- 2005. 
2. Трофимова Т.И. Курс общей физики 1,2 Т., М., “ВШ”.- 2005. 
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. "Курс физики". М.: Высшая школа, 2000. 
4. Савельев И.В. "Курс общей физики". 1,2,3 Т. Издание третье, 

исправленное, М.: Наука,. 1988. 
5. Астахов А.В. "Курс физики", М.: Наука, 1977. 
6. Кожанов Т.С., Рысмендеев С.С. "Курс физики". Учебное пособие для 

биологических  специальностей  в двух томах, Агроуниверситет, Алматы, 2000. 
7. Волькенштейн В.С. Сб.задач по общему курсу физики -М.: Наука, 

1988. 
 
Қосымша: 
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1. Фейнмановские лекции по физике - М. Мир,-1977. 
2. Булгаков Н.А., Осипова И.А. Основные законы и формулы по 

математике и физике (Школьная математика, высшая математика, физика) Изд 
ТГТУ Справочное пособие. 2007г. 

3. Берклеевский курс физики в 5-ти томах ( 1 Киттель, Найт, Рудерман 
Механика, 2 Парселл Электричество и магнетизм, 3. Крауфорд Волны, 4. Вихман 
Квантовая механика 5 Рейф Статистическая физика) М.: Наука1976-2010. 

4. Журнал проблем эволюции открытых систем 
5. Соросовский образовательный журнал 1995-2001, 2004. 
6. Сайты физического факультета МГУ кафедры медицинской физики, и 

биологический факультет кафедры биофизики  
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Him 2204 ХИМИЯ 
 

Көлемі - 3 кредит 
 

Авторлары: 
Тугелбаева Л.М. - химия ғылымдарының кандидаты,  химия және химиялық 

технология факультетінің доценті  
Ашкеева Р.К.- химия ғылымдарының кандидаты,  химия және химиялық 

технология факультетінің доценті 
 

Пікір жазғандар: 
Кошербаева Л.М. - химия ғылымдарының кандидаты, Алматы 

Технологиялық Университетінің доценті  
Рыскалиева Р.Г. - химия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің доценті  
 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Химия пәні университеттік білімі терең мамандар дайындау барысында аса 
қажетті жаратылыстану пәндерінің бірі болғандықтан «Химия» курсының 
баңдарламасы қазіргі заман талаптарына сай құрастырылды. Бұл пән көптеген 
саланың дамуында теориялық база болып есептеледі, мысалы, мұнайхимиясы, 
негізгі және нәзік  органикалық синтез, ауыл шаруашылық және 
фармацевтикалық өндірісте қажетті препараттар шығаруда, химиялық талшықтар, 
жаңа материалдар, пластикалық массалар мен үлдірлер, бояу, жарылғыш заттар, 
тері өңдеу, тамақ және парфюмерия өнеркәсібінде т.б. Пәнді оқыту студенттердің 
жаратылыстану ғылымындағы танымдық көзқарасының қалыптасуына, қоршаған 
ортадағы күрделі процестерді түсінуіне мүмкіндік беріп, олардың 
шығармашылық ойлау қабілеттіліктерінің дамуына ықпал етеді. 

Курс орта мектеп бағдарламасы көлемінде физика, математика және химия 
пәндері негізінде құрылған. Білім алушылардың ақпараттық технология 
облысынан алғашқы дайындығы болуы қажет:  INTERNET жүйесінде, текстік 
редакторлармен және басқа да бағдарламалармен жұмыс жасай білуі қажет. 

 «Химия» курсын оқытудың негізгі мақсаттары: 
• Д.И.Менделеевтiң периодтық заңы мен қазіргі заманғы зат құрылысы 

туралы көзқарастар негізінде химиялық элементтер мен олардың 
қосылыстарының қасиеттерін зерттеу;  

• химияның негізгі заңдары мен заңдылықтары туралы мағлұматтармен, 
сонымен қатар әртүрлі химиялық үдерістердің жүру заңдылықтарын зерттеу;      

• қоршаған ортамен және тірі ағзамен әртүрлі заттардың әрекеттесуін зерттеу. 
 Курсты оқу нәтижесінде студенттер білу керек: 
• атом-молекулалық ілім тұрғысынан химияның негізгі стехиометриялық 

заңдарын; 
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• элементтер мен олардың қосылыстары қасиеттері өзгеруінің жалпы 
заңдылықтарын. 

жасай алу керек:  
• химиялық теңдеулерді құрастыра білу;  
• есептер мен жаттығуларды орындай білу;  
• химиялық үдеріс өнімдерін болжай білу; 
• химиялық реакциялардың жүру бағытын анықтай білу; 
• әдебиеттерді пайдалана және сараптай білуі керек. 

Біліктілігі болуы керек: 
• қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, күрделі емес химиялық эксперимент 

дайындай және жүргізе білу; 
• есептеулерді орындай білуі, нәтижелерді өңдей білуі және қорытынды 

жасай білуі керек. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 

«Химия» курсының негізгі міндеті – болашақ маман дайындауда жалпы 
химияның негізгі бөлімдері бойынша студенттердің кең көлемде теориялық 
базасын құру, олардың әртүрлі материалдар мен қосылыстардың және 
элементтердің қасиеттерін, теориялық тұрғыдан периодтық жүйені, химиялық 

№ Тақырыптың атауы 
1 Кіріспе 
2 Атом-молекулалық ілім. Негізгі стехиометриялық заңдар 
3 Атом құрылысының квантмеханикалық теориясы  
4 Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі және периодтық кестесі 
5 Молекула құрылысы және химиялық байланыс 
6 Химиялық үдерістердің энергетикасы туралы негізгі түсініктер. 
7 Химиялық кинетика және химиялық тепе-теңдік 
8 Тотығу-тотықсыздану реакциялары 

9 Кешенді қосылыстар 

10 Су. Ерітінділер 
11 Электролиттер ерітінділері 
12 Дисперсті жүйелер 
13 Металдардың жалпы қасиеттері 
14 Металдар коррозиясы және одан қорғау 
15 Бейметалдардың жалпы қасиеттері 
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кинетика заңдарын, ерітінділер теориясын қолдана отырып, химиялық 
реакциялардың жүру жағдайларын қарастыруды үйренеді. 
 Жаратылыстану ғылымдарының интеграциясы мен дифференциациясы 
туралы түсінік. Химия пәні және оның міндеттері Ғылым ретінде химияның 
қалыптасуы. Химия және биология. «Табиғат-өндіріс» жүйесіндегі химияның 
ролі. Жаңа химиялық технологиялар. Химия ғылымын дамытуға Қазақстан 
ғалымдарының қосқан үлесі, қазіргі заманғы тенденциялар мен жетістіктер. 
Биологияны «химияландыру». 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Атом-молекулалық ілім. Негізгі стехиометриялық заңдар 
Материя және қозғалыс. Материя мен қозғалыстың өмір сүру формалары. 

Масса мен энергияның бір бірімен байланысы. Атом-молекулалық ілімнің қазіргі 
заманғы күйі.  

Стехиометриялық заңдар: зат массасының сақталу заңы,  құрам тұрақтылық 
заңы, еселік қатынас заңы, Авогадро заңы, эквиваленттер заңы. Эквиваленттің 
молярлық массасы. Газ заңдары. Идеалды газ. Газ тұрақтысы. Менделеев – 
Клапейрон теңдеуі. Қоспадағы газдың парциалды қысымы. Газдардың 
салыстырмалы тығыздығы.  Атомдық және молекулалық массаны анықтау 
әдістері.  

 
Атом құрылысының квантмеханикалық теориясы 
Атом құрылысы туралы квантты-механикалық түсінік. Квант саны. Атомдық 

орбитальдар.  s, p, d-электрондық бұлттарының пішіні туралы түсінік. Паули 
принципі. Хунд ережесі. Элемент атомдарының электрондық құрылысы.  Химия 
мен биологиядағы атом құрылысы теориясының маңызы. 

 
Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі және периодтық кестесі 
 Д.И. Менделеевтің периодтық заңының анықтамасы.  Д.И.Менделеевтің 

периодтық жүйесінің құрылымы.  Атомдар мен иондардың қасиеттерінің 
периодты өзгеруі және периодты өзгермеуі. Иондану энергиясы. Электронға 
ынтықтылық. Электртерістілік. Атомдық радиустар. Атомдық масса. 
Энергетикалық деңгейлердің және деңгейшелердің сыйымдылығы. Атомдардың 
электрондық қабаттарының құрылысы және периодтық жүйенің атом 
құрылысымен байланысы. Периодтық жүйенің топтары мен периодтары бойынша 
элементтердің маңызды қасиеттерінің өзгерісі.  Биогенді элементтер және 
олардың элементтердің периодтық жүйесіндегі орны. 

 
Молекула құрылысы және химиялық байланыс 
Химиялық байланыс түрлері (металдық, иондық, ковалентті, донорлы-

акцепторлы) және олардың қасиеттері. Ковалентті және иондық байланысы бар 
қосылыстардың қасиеттері. Әрекеттесуші атомдардың сипаттамалары. 
Орбитальдердің гибридтелуі. Валентті байланыстар әдісі. σ  және π  байланыстар. 
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Молекулааралық байланыстар. Химия мен биологияда химиялық байланыс 
теориясын пайдалану. 

 
Химиялық процестердің энергетикасы туралы негізгі түсініктер 
 Химиялық реакциялардың энергетикасы. Химиялық реакциялардың жылу 

эффектілері. Термохимиялық теңдеулер. Гесс заңы, оның қолданылуы. Химиялық 
реакциялардың энергетикасының маңызы. Өмір сүрудің энергетикалық 
жағдайлары.  

 
Химиялық кинетика және химиялық тепе-теңдік 
Гомогенді химиялық реакциялар жылдамдығы. Химиялық реакция 

жылдамдығына әсер ететін факторлар. Катализ құбылысы. Биологиялық 
катализаторлар. Химиялық кинетиканың маңызы. Қайтымды және қайтымсыз 
химиялық реакциялар. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Ле-Шателье принципі. 
Табиғаттағы химиялық тепе-теңдік. 

 
Тотығу-тотықсыздану реакциялары 
Тотығу-тотықсыздану реакцияларының типтері. Электрондық баланс әдісі. 

Тотығу-тотықсыздану (электродты) потенциалдары. Тотығу-тотықсыздану 
реакцияларының бағытталуы. Тотығу-тотықсыздану процестерінің биологиялық 
маңызы.   

 
Кешенді қосылыстар 
Кешенді қосылыстардың құрылысы туралы негізгі түсініктер. Кешенді 

қосылыстардың координациялық сферасының құрылысы. Кешенді 
қосылыстардың тұрақтылығы. Тұрақтылық және тұрақсыздық константалары. 
Кешендер классификациясы. Кешенді қосылыстардың номенклатурасы. 
Биологиядағы кешенді қосылыстардың маңызы. 

  
Су. Ерітінділер 
Судың физикалық және химиялық қасиеттері. Ерітінділердің түзілуі.  

Ерітінділер құрамын сипаттау. Ерітінділер концентрациясын сапалық және 
сандық сипаттау жолдары. Ерітінділердің физика-химиялық теориясының қазіргі 
заманғы күйі. Термодинамика тұрғысынан ерігіштік. Ерігіштіктің жылу эффектісі. 
Ерігіштік. Қаныққан және қанықпаған ерітінділер. Гидраттар және 
кристаллогидраттар. Сұйық, газ тәрізді және қатты ерітінділер. Идеал ерітінділер 
түсінігі. Рауль заңы.  Осмос және осмос қысымы. Вант-Гофф теңдеуі. 
Ерітінділердің кристалдануы және қайнауы. Криоскопия және эбуллиоскопия. 
Химия мен биологиядағы ерітінділердің маңызы.  

 
Электролиттер ерітінділері 
Судың электролиттік диссоциациялануы. Электролиттердің сулы 

ерітінділері. С.Аррениустың электролиттік диссоциациялану теориясы. Судың 
иондық туындысы. Ортаның сутектік көрсеткіші.  
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Күшті және әлсіз электролиттер. Электролиттердің диссоциациялану 
дәрежесі және константасы.   Оствальдтың сұйылту заңы. Ерітінділердің иондық 
күші мен белсенділігі туралы түсінік. Ерігіштік туындысы. Буферлі 
ерітінділер.Тұздар гидролизі.  Гидролиздену дәрежесі және константасы.  Сатылы 
гидролиздену. Қайтымды және қайтымсыз гидролиз. Табиғаттағы электролит 
ерітінділерінің маңызы.  

 
Дисперсті жүйелер 
Дисперсті жүйелер және олардың жіктелуі. Дисперсті жүйелердің 

молекулалық-кинетикалық қасиеттері.  Дисперсті жүйелердің оптикалық 
қасиеттері. Дисперсті жүйелерді алу жолдары.  Коллоидтар электрохимиясы.  
Коллоидтар тұрақтылығы және коагуляциясы. Коллоидты ерітінділерді тазарту 
әдістері. Биологиядағы коллоидты ерітінділер. 

 
Металдардың жалпы қасиеттері 
Металдардың физикалық және химиялық қасиеттері. Металдарды алудың 

негізгі әдістері. s- элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың қосылыстары, 
биологиялық ролі. p- элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың қосылыстары, 
биологиялық ролі. d-элементтерінің жалпы сипаттамасы, олардың қосылыстары, 
биологиялық ролі.  Адам ағзасындағы металдардың биологиялық ролі. 

 
Металдар коррозиясы және одан қорғау 
Коррозиялық үдерістердің анықтамасы. Коррозияның негізгі түрлері. 

Әртүрлі жағдайдағы металдар коррозиясы. Металдар коррозиясының 
биологиялық факторлары. Металдардың микробиологиялық коррозиясы. 
Коррозиядан қорғаудың негізгі әдістері. Коррозия ингибиторлары.  

 
Бейметалдардың жалпы қасиеттері 
Бейметалдардың физикалық және химиялық қасиеттері. Бейметалдарды 

алудың негізгі әдістері. Биосфераның химиялық элементтері. p- элементтерінің 
жалпы сипаттамасы, олардың қосылыстары, биологиялық ролі. Адам ағзасындағы 
және тірі табиғаттағы  бейметалдардың биологиялық ролі.  

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары бойынша 
эксперименттік есептер. 

2. Химиялық реакциялардың негізгі түрлері бойынша эксперименттік 
есептер. 

3. СО2 нің молекулалық массасын анықтау. Магний эквивалентін 
анықтау. 

4. Практикалық сабақ: атом құрылысы, III период элементтері және УП 
топтың негізгі топшасы элементтері мысалында Периодтық заңды түсіндіру.  
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5. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын зерттеу. 
6. Сусыз натрий карбонатының еру энтальпиясын анықтау.  
7. Химиялық реакция жылдамдығына әртүрлі факторлардың (әсерлесуші 

заттар концентрациясының, катализатордың және температураның) әсері.  
8. Химиялық тепе-теңдікке әсерлесуші заттар концентрациясының және 

температураның әсері. 
9. Берілген концентрациядағы ерітінділер дайындау.  
10. Титрлеу арқылы ерітінді концентрациясын анықтау.  
11. Электролит ерітінділерінің қасиеттерін зерттеу. Тұздар гидролизі. 
12. Буферлі қоспалар және олардың қасиеттері. 
13. Кешенді қосылыстарды алу және олардың қасиеттері. 
14. Металдардың химиялық қасиеттері. 
15. Бейметалдардың химиялық қасиеттері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары арасындағы 
генетикалық байланыс. 

2. Биологиядағы бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының 
маңызы. 

3. Химияның негізгі стехиометриялық заңдары және оның қазіргі 
заманғы ғылымда алатын орны.  

4. Молекулааралық байланыстар, олардың сипаттамасы, тірі табиғаттағы 
маңызы. 

5. Катализ құбылысы. Катализаторлар түрлері. Биологиядағы катализ 
құбылысы. 

6. Өмір сүрудің энергетикалық жағдайлары. 
7. Азот, күкірт және тұз қышқылдарының тотығу-тотықсыздану 

қасиеттері.  
8. Су құрылысының ерекшеліктері, оның қасиеттері, мәні. 
9. Биологиядағы буферлі ерітінділердің маңызы. 
10. Тұздар гидролизі және тірі табиғат. 
11. Дисперсті жүйелер, олардың сипаттамасы, маңызы.  
12. Биогенді элементтер.  
13. Макроэлементтер, олардың сипаттамасы, маңызы. 
14. Микроэлементтер, олардың сипаттамасы, маңызы. 
15. Улы элементтер. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарын алу жолдары. 
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2. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының химиялық 
қасиеттері. 

3. Электрон бұлттары құрылысының периодтылығы. Периодтық жүйе 
топтары мен периодтары бойынша элементтердің маңызды қасиеттерінің өзгерісі.  

4. Биологияда атом құрылысы теориясының маңызы. 
5. Периодтық жүйедегі орнына қарай және атом құрылысы негізінде 

бейметалдардың және олардың қосылыстарының сипаттамасы. 
6. Периодтық жүйедегі орнына қарай және атом құрылысы негізінде 

металдардың және олардың қосылыстарының сипаттамасы. 
7. Ориентациялық, индукциялық, дисперсті әрекеттесу, олардың 

сипаттамасы. 
8. Табиғаттағы тотығу-тотықсыздану реакциялары. 
9. Табиғаттағы тепе-теңдіктің маңызы. 
10. Табиғаттағы күшті электролиттердің маңызы. 
11. Биологиядағы әлсіз электролит ерітінділерінің маңызы. 
12. Коллоидты ерітінділер, олардың сипаттамасы, маңызы. 
13. Ауыр металдар токсикологиясы. 
14.  Тіршілік металдары. 
15. Табиғаттағы кешенді қосылыстар. 
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Авторлары:  
Тәжеков А. – физика-математика ғылымдарының кандидаты,  

«Дифференциалдық теңдеулер және басқару  
теориясы» кафедрасының доценті 

Елдесбай Т.Ж. – физика-математика ғылымдарының кандидаты,  
«Дифференциалдық теңдеулер және басқару  

теориясы» кафедрасының доценті 
Ділдәбек Г. – «Дифференциалдық теңдеулер және басқару 

 теориясы» кафедрасының доценті 
Иманқұл Т.Ш . – «Дифференциалдық теңдеулер және басқару  

теориясы» кафедрасының профессоры 
 

Пікір жазғандар: 
Қошанов Б.Д. – физика-математика ғылымдарының докторы, ҚР БҒМ 

МММИ профессоры  
Сихов М.Б. – физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті  
 

ТҮСІНДІМЕ ХАТ 
 

Математика ғылымның сан-алуан саласының тұрмыс пен техникадағы 
өзекті мәселелерді шешуде басты рөл атқарып отырғаны бесенеден белгілі. 
Кейінгі жылдары компьютерлік технологияның қарышты дамуы замана 
талабынан туындаған биотехнологиялық маңызы бар есептерді шешу 
мүмкіндіктерін арттырып,  математиканың қолдану өрісін кеңейте түсуде. 
Математиканы оқытудағы негізгі мақсат – биология мамандығының  
студенттеріне оқу процесіндегі  арнайы курстарды оқу және өздігінен шұғылдану 
барысында кезігетін математиканың негізгі ұғымдарымен һәм негізгі 
математикалық әдістермен таныстыру. 

Физикалық, геофизикалық, геодезиялық, биологиялық және басқа да 
зерттеулерде математиканың алатын орны ерекше. Ол тек сандық есептің қаруы 
болғанымен, сонымен қатар дәл зеррттеулердің  әдісі мен ұғымдарын және  
мәселелерін анағұрлым нақты қалыптастырудың құралы да болып табылады. 

Математикалық әдістер кез-келген физикалық, геофизикалық, геодезиялық, 
экологиялық, биологиялық пәннің құрамдас бөлігіне айналды. 

Қазіргі маманның математикалық білімі математиканың жалпы курсын 
және арнайы курстарды (ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика, 
т.б.) меңгеруді қамтиды. 
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Математиканың жалпы курсы маманның математикалық білімінің іргетасы 
болып табылады, осы курстың шеңберінде кәсіптік қызметте математикалық 
әдістерге сүйенудің бағыттары жүзеге асырылады. 

Арнайы бөлімдерді оқытуда қолданбалы есептерді шешудің математикалық 
әдістерін қолдану жүзеге асырылады. 
Ұсынылып отырған оқу бағдарламасы 5B060700-Биология 
мамандығының студенттерінің математикалық біліміне қойылатын жаңа 
талаптарды қамтиды және төмендегідей талаптар қояды: 

- студент сызықты алгебра және аналитикалық геометрияның элементтерін, 
дифференциалдық және интегралдық есептеулерді толық игеріп, оны физиканың, 
геофизиканың, геодезияның, экологияның, биологияның математикалық 
есептерінде қолдана білуі тиіс; 

- математикалық білімін ұштай отырып физика, геофизика, геодезия, 
экология және биологиядағы математикалық моделдерді оқып үйреніп, 
түсінетіндей деңгейде меңгеруі тиіс; 

- жүргізілген математикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар 
жасай алуы тиіс; 

- математикалық модельдерді құру дағдысына ие болуы тиіс; 
- қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін 

таңдауға құзыретті болуы тиіс. 
Пререквизиттері: «Математика» пәні орта мектеп бағдарламасындағы 

арифметика, алгебра және геометрия пәндеріне негізделген. 
Постреквезиттері: «Математика» пәнінің негіздері жалпы білімдік 

биологиялық пәндер мен маман дайындайтын кафедралардың арнаулы пәндерінде 
қолданылады.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптар атауы 
1 Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтері 
2 Кеңістіктегі координаталар жүйелері 
3 Математикалық анализге кіріспе 
4 Бірайнымалы функцияның дифференциалдық есептеуі 
5 Функцияны оның туындысы арқылы зерттеу 
6 Комплекс сандар туралы қысқаша мағлұмат 
7 Анықталмаған интеграл 
8 Анықталған интеграл 
9 Меншіксіз интегралдар 
10 Көпайнымалы функциялар 
11 Еселі интегралдар (қос интегралдар, үш еселі интегралдар) 
12 Қисық сызықты интегралдар 
13 Қатарлар 
14 Дифференциалдық теңдеулер 
15 Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Математиканың зерттеу нысаны  математикалық моделдер болып 

табылады. Сондықтан мұндай моделдерді зерттеу арқылы, біз өмірде кезігетін 
тиянақты құбылыстарды зерттейміз, яғни математикалық моделдер арқылы, бізді 
қоршаған ортадағы жүріп жатқан процесстерді зерттеу мүмкіндігі туады. 

Математикада бір модель әртүрлі құбылыстарды сипаттауы мүмкін, 
мысалы, Лаплас теңдеуі арқылы қатты денедегі жылудың стационарлық таралуын 
және сұйықтың қозғалысын да сипаттауға болады, т.б. 

Математика абстракты ғылым, бірақ оның қолданылуы әрқашан тиянақты 
болып келеді. 

Математика көмегімен өте маңызды техникалық, физикалық, геофизикалық, 
геодезиялық, экологиялық, биологиялық және басқа да есептер шешіледі. 

Математиканы таза және қолданбалы болып бөлінуі шартты дүние. 
Математиканың қолданысты бағытын күшейту үшін анықталған интегралды 
жуықтап есептеулерге компьютерді қолдану арқылы берген дұрыс болады. 

Пәннің міндеттері: 
- «Математика» пәнінің негізгі ұғымдарын және оның биотехнология  

саласында қолданылуын оқып білу; 
- «Математика» пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын, 

сонымен қатар оларды қолданып биотехнологиялық нақты есептердің шешу 
әдістерін меңгеру. 

Пәннің мақсаттары: 
- «Математика» пәніндегі игерілген математикалық әдістерді физикалық, 

геофизикалық, геодезиялық, экологиялық, биологиялық есептерді моделдеуде 
шеберлікпен қолдану; 

- математикалық өрісті дамыту; 
- математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу; 
- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтері 
Жазықтықтағы координаталар жүйелері. Жазықтықтағы аналитикалық 

геометрияның қарапайым есептері. Сызықтың теңдеуі. Түзудің әртүрлі 
теңдеулері. Түзудің қалыпты теңдеуі, екінші ретті сызықтар: эллипс, гипербола, 
парабола және олардың канондық теңдеулері. 

Декарт координаттарын түрлендіру. Екінші ретті сызықтарды канондық 
түрге келтірудің ең қарапайым есептері. 

Сызықтық түрлендірулер. Матрица. Матрицаға байланысты жалпы 
анықтамалар. Матрицаларға амалдар қолану: матрицаларды қосу, матрицаларды 
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көбейту. Квадратты матрицалар. Анықтауыштар. Анықтауыштың қасиеттері. 
Минор және алгебралық толықтауыштар. 

Екі және үш айнымалы сызықты теңдеу жүйелері. Үш белгісізді үш 
сызықты теңдеулер жүйесін зерттеу. Крамер ережесі. Гаусс тәсілі. Сызықты 
теңдеулер жүйесін матрицалық түрде жазу. Кері матрицаны табу. Сызықты үш 
белгісізді үш теңдеулер жүйесінің матрицалық шешімі. 

 
Кеңістіктегі координаталар жүйелері 
Кеңістіктегі декарт координаталары. Цилиндрлік координаталар. Скалярлық 

координаталар. Вектор ұғымы. Векторларға сызықты тәуелсіз векторлар жүйесі. 
Базис. Векторларды компонеттерге жіктеу. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі 
және оның қасиеттері. Вектордың векторлық көбейтіндісі және оның қасиеттері. 
Векторлардың аралас көбейтіндісі және оның қасиеттері. 

Кеңістіктегі жазықтықтың және түзудің теңдеулері. Екінші ретті беттер. 
Екінші ретті беттерді қималар әдісі арқылы зерттеу. 

 
Математикалық анализге кіріспе  
Жиын ұғымы. Белгілеулер. Логикалық символдар. Нақты сандар жиыны. 

Сандық тізбектер. Сандық тізбектердің жинақтылығы. Монотонды шектелген 
сандық тізбектің шегі. «е» саны. Натурал логарифмдер. Функция. Нүктедегі 
функцияның шегі. Шексіздіктегі функция шегі. Шектер туралы негізгі 
теоремалар. Бірінші және екінші тамаша шектер. Шексіз аз және шексіз үлкен 
функциялар. Шексіз аз функцияларды салыстыру және оларды функцияның 
шектерін табуда қолдану. 

Функцияның үздіксіздігі. Үздіксіз функциялардың негізгі қасиеттері. Негізгі 
қарапайым функциялардың үздіксіздігі. Функцияның үздікті болатын 
нүктелерінің классификациясы. 

 
Бірайнымалылы  функцияның дифференциалдық есептелінуі 
Функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық 

мағыналары.  
Функцияның дифференциалдануы. Функцияның үздіксіздігі мен 

дифференциалдануының арасындағы байланыс. Функцияның дифференциалын 
жуықтап есептеулерде қолдану. 

Туынды табудың негізгі ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері 
функция және оның туындысы. Функцияның дифференциалы және оның 
қасиеттері. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар. Екінші ретті 
туындының механикалық мағынасы. 

Ферма, Ролль, Лагранж және Коши теоремалары. 
Тейлор формуласы. Қалдық мүшесі Лагранж формасында болатын Тейлор 

формуласы. ( ) ( )nt xxxxe ++ 1,1ln,cos,sin,  функцияларын Маклорен формуласы 
арқылы жіктеу. Функцияның басты бөлігін оқшаулау әдісі және оны функцияның 
шегін табуда қолдану. 
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Функцияны оның туындысы арқылы зерттеу 
Функцияның монотондық белгілері. Экстремумның қажетті шарты. 

Функцияның экстремумының бар болуының жеткілікті шарттары. Қисықтың 
ойысты және дөңесті бөліктері. Иілу нүктелері. Қисықтың асимптоталары. 
Функцияны зерттеу мен графигін салудың жалпы схемасы. 

 
Комплекс сандар туралы қысқаша мағлұмат  
Комплекс сандарға амалдар қолдану. Комплекс санды дәрежеге шығару 

және одан түбір табу. Эйлер формуласы. Түбірлері комплекс сандар болғанда 
көпмүшелікті көбейткіштерге жіктеу. 

 
Анықталмаған интеграл.  
Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл және оның қасиеттері. 

Анықталмаған интегралдың негізгі формулаларының кестесі. Анықталмаған 
интегралда айнымалыны алмастыру және бөліктеп интегралдау әдістері. Рационал 
бөлшектерді жай бөлшектерге жіктеу. Рационал функцияларды интегралдау. 
Тригонометриялық функцияларды интегралдау. 

 
Анықталған интеграл  
Анықталған интегралды интегралдық қосындылар тізбегінің шегі ретінде 

анықтау. Анықталған интегралдың қасиеттері. Анықталмаған интеграл мен 
анықталған интегралдың арасындағы байланыс. Ньютон-Лейбниц формуласы. 
Анықталған интегралды айнымалыны алмастыру және бөліктеп интегралдау 
әдістері арқылы есептеу. Анықталған интегралды жуықтап есептеу әдістері: 
тіктөртбұрыштар формулалары, трапециялар және Симпсон әдісі. Анықталған 
интегралдың қолданулары: жазық фигуралардың аудандарын есептеу, қисықтың 
доғасының ұзындығын есептеу, дененің көлемі мен айналу беттерінің аудандарын 
есептеу.  

 
Меншіксіз интегралдар  
Меншіксіз интегралдар ұғымы. Меншіксіз интегралдардың жинақтылық 

белгілері.  
 
Көпайнымалы функциялар  
Бірнеше айнымалы функциялар. Екі айнымалы функция. Анықталу облысы. 

Екі айнымалы функцияның шегі. Екі айнымалы функцияның графигі. Екі 
айнымалы функцияның үзіліссіздігі. Бірінші және екінші ретті дербес туындылар. 
Екі айнымалы функцияның экстремумы. Қажетті шарты. Жеткілікті шарттары. 
Шартты экстремум. Ең аз квадраттар әдісі. 

 
Қатарлар  
Сандық қатар және оның жинақтылығы. Қатардың жинақты болуының 

қажетті шарты. Даламбер, Коши белгілері. Қатардың жинақтылығының 
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интегралдық белгісі. Лейбниц теоремасы. Айныма таңбалы қатарлар. Абсолютті 
және шартты жинақтылық. 

Дәрежелік қатарлар. Функционалдық қатардың жинақтылық облысы. 
Функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. 

 
Дифференциалдық теңдеулер 
Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Коши есебі. Айнымалылары 

бөлінетін дифференциалдық теңдеулер. Біртекті дифференциалдық теңдеулер. 
Сызықты теңдеулер. Коэффициенттері тұрақты екінші ретті дифференциалдық 
теңдеулер. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері. 
2. Түзудің әртүрлі теңдеулері. 
3. Екінші ретті сызықтар. Эллипс. Гипербола. Парабола. 
4. Үш белгісізді үш теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешу. 

Матрицалық жолмен шешу. 
5. Функцияның шегі.  
6. Бірінші және екінші тамаша шектер. 
7. Туындыларды табу. Лопиталь ережесі. 
8. Функцияны зерттеу және оның графигін салу. 
9. Анықталмаған интеграл және оны табудың негізгі әдістері. 
10. Рационал, иррационал функцияларды интегралдау. 
11.  Тригонометриялық функцияларды интегралдау. 
12. Анықталған интеграл және оны есептеу әдістері. 
13. Анықталған интегралдың қолданулары. 
14. Меншіксіз интегралдар.  
15. Дифференциалдық теңдеулер 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ОРЫНДАЛАТЫН ӨЗДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Екінші ретті беттер. Екінші ретті беттерді қималар әдісі арқылы 
зерттеу. 

2. Шексіз аз функцияларды салыстыру және оларды функцияның 
шектерін табуда қолдану. 

3. Функцияның басты бөлігін оқшаулау әдісі және оны функцияның 
шегін табуда қолдану. 

4. Түбірлері комплекс сандар болғанда көпмүшелікті көбейткіштерге 
жіктеу. 

5. Рационал функцияларды интегралдау. Тригонометриялық 
функцияларды интегралдау. 
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6. Меншіксіз интегралдар  
7. Функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. 
8. Коэффициенттері тұрақты екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛҒАН  
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Екі және үш айнымалы сызықты теңдеу жүйелері. Үш белгісізді үш 

сызықты теңдеулер жүйесін зерттеу. Гаусс тәсілі. 
2. Қалдық мүшесі Лагранж формасында болатын Тейлор формуласы. 
3. Функцияны оның туындысы арқылы зерттеу 
4. Анықталған интегралдың қолданулары: жазық фигуралардың 

аудандарын есептеу, қисықтың доғасының ұзындығын есептеу, дененің көлемі 
мен айналу беттерінің аудандарын есептеу. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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2. Махмеджанов Н.М. Жоғарғы математика есептерінің жинағы. 

Алматы: Қазақ университеті, 2008. 
3. Шипачев В.С. Высшая математика М., 2008г. 
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5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 
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7. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Ч.1. Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
8. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Ч.2. Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
9. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике Ч.3 Под 
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профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
“ Зоология” курсын игеру нәтижесінде болашақта бәсекеге қабілетті маман 

болатын бакалавр: 
- тірі және өлі табиғатта жүріп жатқан процестер мен құбылыстар, олардың 

қарым-қатынас байланыстары мен өзара келісілімділігі; тірі организмдердің 
алуантүрлілігі; фаунаның тіршілік етуі және эволюцияның негізгі заңдары; 
табиғатты тиімді пайдаланудың экологиялық принциптері; әлеуметтік 
мәселелерді шешуде биологиялық заңдылықтардың рөлі; кәсіби қызметтерді 
орындау кезінде туындайтын міндеттерді шешуде табиғатты меңгеру әдістері 
жайында түсінігі болуы тиіс; 

- биологияның негізгі концепцияларын, әдістерін және оның даму 
болашағын; жануарлардың көптүрлілігін және олардың қалыптасуының негізгі 
заңдылықтарын; әртүрлі топтардың биологиялық прогресі немесе регресінің 
себептерін; органдар жүйелерінің құрылысы мен морфологиясын, омыртқасыз 
және омыртқалы жануарлардың негізгі таксондарының систематикасы мен 
эволюциясын; жануарлардың экологиялық жүйелердегі орны мен рөлін;  олардың 
шаруашылықтық, медициналық және кәсіптік маңызын білуі тиіс; 

- әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарының тәсілдерін 
өзінің кәсіби қызметінің әртүрлі аумағында қолдануы; қазіргі білім беру 
технологиясын қолдана отырып жаңа білімдерді алуы; өзінің жұмысын ғылыми 
негізде ұйымдастыруы; кәсіптік қызметі аумағында қолданылатын ақпараттарды 
жинаудың, сақтаудың және өңдеудің компьютерлік әдістерін  меңгеруі қолынан 
келуі тиіс; 

- зоологиядан ғылыми материалдарды жинау және дайындауға, далалық және 
эксперименталдық зерттеулер  нәтижелерін математикалық өңдеуге; алған білімін 
ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге; ғылыми мәселелерді қоя білуге; 
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жалпы орта білім беретін және арнайы орта оқу орындарында сабақ беруге; 
оқушылармен сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастыру және жүргізуге; 
биология мен экология саласында оқу-ағарту жұмыстарын іске асыруда 
дағдыларға ие болуы тиіс.  

- зоология ғылымының негізгі даму бағыттары; табиғат пен қоғам дамуының 
жалпы заңдылықтарын меңгеру мәселелерінде; бірігіп қызмет етуді ұйымдастыру 
аумағында, мәселені алқа болып шешуге қатысуға және өзінің көзқарасын дәлелді 
түрде қорғай білуге; нарықтық қатынастар жүйесінде өзінің кәсіптік қызметінде 
тұлғалық дамуын жүзеге асыруда;  өзіндік шығармашылық қызметке бағытталған 
жеке тұлғаны танып-білу процестерінде; тұлға аралық қатынастар мен өзара 
әрекеттестіктер мәселелерінде дау-дамайды оңтайлы шешуде; тіршілік 
жағдайларының табиғи, әлеуметтік-экономикалық және психоәлеуметтік 
жиынтығы қамтамасыз ететін адамның жеке денсаулығы мәселелерінде 
құзыретті болуы керек. 

Бұл курсты меңгеру үшін қажетті пәндердің тізбесі:  
Пререквизиттер: Жалпыға білім беретін орта мектептің биология және 

экология пәндері. 
Постреквизиттер: Анатомия, Гистология, Цитология, Экология, 

Микробиология,  Жануарлар физиологиясы, Жануарлар биохимиясы, Жануарлар 
биотехнологиясы, Жануарлар этологиясы, Генетика, Молекулярлық биология. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  
 

№ Тақырыптың атауы 
 Кіріспе 
1 Бір клеткалы жануарлар патшалықтармағы – Рrotozoa  
2 Төменгі және сәулелі-симметриялы денгейдегі көп клеткалы жануарлар 

–Метаzoa  
3 Қосжақты симметриялы көпклеткалылар. Жалпақ -Plathelminthes,  

жұмыр - Nemathelminthes және буылтық құрттар - Аnnelida  типтері 
4 Моллюскалар   типі – Mollusca   
5 Буынаяқтылар типі – Arthropoda 
6 Екінші реттік ауыздылар: тікентерілілер- Echinodermata, 

погонофоралар-Pogonophora, қармалаушылар-Tentaculata, 
қылтанжақтылар-Сhaetognatha және жартылай хордалылар- 
Нemichordata типтері 

7 Омыртқасыз жануарлар әлемінің филогенезінің негізгі бағыттары 
8 Хордалылар типі-Сhordata. Бассүйексіздер - Acranіa және Қабықтылар - 

Tunіcata типтармақтары 
9 Омыртқалылар- Vertebrata типтармағы. Дөңгелек ауыздылар класы - 

Cyclostomata 
10 Шеміршекті балықтар класы - Chondrichthyes 
11 Сүйекті балықтар класы - Osteichthyes 
12 Қосмекенділер класы - Amphibia 
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13 Бауырымен жорғалаушылар класы - Reptilia 
14 Құстар класы - Aves 
15 Сүтқоректілер класы, немесе Аңдар - Mammalia 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Зоология–жануарлар дүниесінің алуантүрлілігі, эволюциялық дамуы, жер 

бетіндегі тіршілік ету жағдайлары, құрылысы, дамуы, шығу тегі, маңызы  туралы 
ғылым. Зоологияның биология ғылымдарының арасындағы алатын орны және 
оның морфологиямен, анатомиямен, систематикамен, экологиямен, 
зоогеографиямен, этологиямен,  гистологиямен, цитологиямен, эмбриологиямен, 
физиологиямен, генетикамен, биохимиямен, биофизикамен, молекулярлық 
биологиямен, палеонтологиямен байланысы. 

Зоологияның қысқаша даму тарихы. Зоологияның негізгі даму кезеңдері 
және бағыттары: зерттеу жұмысының сипатталушы кезеңі, салыстырмалы 
эволюциялық және эксперименттік кезеңдер. Жаңа кезең. Зоологиялық 
классификацияның негіздері.  Зоологияның дамуына үлкен үлес қосқан көрнекті 
ғалымдардың-Аристотелдің, К.Линнейдің, Ж.Б.Ламарктың, Ж.Сент-Илердің, 
Ж.Кювьенің, Ч.Дарвиннің, К.Бэрдің, И.И.Мечниковтың, А.О.Ковалевскийдің, 
А.Н.Северцовтың, И.И.Шмальгаузеннің, В.Н.Беклемишевтің, В.А.Догельдің, 
П.П.Ивановтың, А.В.Ивановтың, А.А.Захваткиннің, Б.А.Домбровскийдің, Е.Н. 
Павловскийдің, К.И.Скрябиннің, И.Г.Галузоның, С.Н.Боевтың, 
П.И.Мариковскийдің, Е.В.Гвоздевтің, Т.Н.Досжановтың, Н.А Ливановтың, В.В. 
Малаховтың, В.Е.Соколовтың, В.Н.Большаковтың, А.А.Слудскийдің, 
И.А.Долгушиннің, А.Б.Бекеновтың, Э.И.Гавриловтың, А.Ф.Ковшардың  және т.б. 
еңбектері. 

Қазақстан Республикасындағы жабайы жануарларды зерттеу жұмыстарының 
негізгі бағыттары. Жануарлардың биосферадағы рөлі. Зоологияның практикалық 
және теориялық маңызы. Жануарлар әлемінің системасы.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Бір клеткалы жануарлар патшалықтармағы – Protozoa.

 Қарапайымдылардың жалпы сипаттамасы  мен жүйесіне шолу. 
Саркомастигофора типі – Sarcomastigophora, Споралылар типі- Sporozoa, 
Инфузориялар типі - Infusoria. Типтердің салыстырмалы-морфологиялық жалпы 
сипаттамасы. Қарапайымдылардың көбею тәсілдері мен тіршілік кезеңдері, 
таралуы, биологиясы. Қарапайымдылардың  шығу тегі мен филогенездік 
байланыстары.  

 
Төменгі және сәулелі-симметриялы деңгейдегі көп клеткалы жануарлар.  
Көп клеткалы жануарлардың жалпы сипаттамасы, систематикасы. 

Фагоцителлатәрізділер–Phagocytellozoa, тақтайшалылар-Placozoa.Паразоа–
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Рarazoa, Губкалар–Spongia типі. Губкалардың жалпы сипаттамасы, 
систематикасы, көбеюі, таралуы, маңызы.  Сәулелі - симметриялылар-Radiata.  
Ішекқуыстылар типі–Coelenterata, жалпы сипаттамасы, систематикасы, көбеюі, 
дамуы-метагенез. Ескектілер–Сtеnophora типі, жалпы сипаттамасы. Ескектілердің 
жануарлар патшалығы жүйесіндегі орны.  

 
Жалпақ,  жұмыр және буылтық құрттар типтері.   
Қосжақты симметриялы жануарлардың ұйымдасуының негізгі белгілері. 

Қуыссыз, алғашқы қуысты, екінші қуысты құрттардың тері-бұлшықет 
қапшықтарының құрылысы, органдар жүйесі. Жалпақ-Plathelminthes құрттар 
типінің ұйымдасуының қарапайым белгілері, паразиттік жалпақ құрттардың 
морфо-биологиялық ерекшеліктері.  Жұмыр- Nemathelminthes және буылтық-
Аnnelida  құрттар типтеріне салыстырмалы-анатомиялық шолу. Буылтық 
құрттардың сыртқы және ішкі құрылысының метамерлігі, көбеюі және дамуы. 

 
Моллюскалар типі–Мollusca.  
Моллюскалардың жалпы сипаттамасы, систематикасы. Моллюскалардың 

құрылыс ерекшеліктері - дене бөлімдері, бақалшақ және мантия қуысы. 
Бүйіржүйкелілер- моллюскалардың біршама қарапайым тобы. Бақалшақты 
моллюскалардың сыртқы және ішкі құрылысының салыстырмалы-анатомиялық 
сипаттамасы. Кластардың және негізғі отрядтардың сипаттамасы, биологиясы, 
таралуы, маңызы.   

 
Буынаяқтылар типі–Аrthropoda.  
Буынаяқтылардың жалпы сипаттамасы. Сыртқы хитинді қаңқа және оның 

маңызы. Дене бөлімдерінің және буынды аяқтарының қалыптасуы барысында 
сегментацияның күрделенуі. Буынаяқтылардың мускулатурасы, органдары және 
қозғалу формалары. Трилобиттәрізділер, Желбезек тыныстылар,  Хелицералылар, 
Кеңірдек тыныстылар типтармақтарының морфо-биологиялық ерекшеліктері. 
Типтармақтарының кластарға, кластармақтарына бөлінуі, маңызды отрядтары, 
олардың сипаттамалары. Биологиясы, таралуы, буынаяқтылардың табиғаттағы 
маңызы. Буынаяқтылар  типінің филогениясы.  

 
Екінші реттік ауыздылар: тікентерілілер-Echinodermata, 

погонофоралар-Pogonophora, қармалаушылар-Tentaculata, 
қылтанжақтылар-Сhaetognatha және жартылай хордалылар-Нemichordata. 
Тікентерілілер,  погонофоралар, қармалаушылар,  қылтанжақтылар, жартылай 
хордалылар типтерінің жалпы сипаттамасы, систематикасы, құрылысындағы 
морфо-физиологиялық ерекшеліктер, таралуы. Тікентерілілердің көбеюі мен 
дамуы, екінші дене қуысының пайда болу ерекшеліктері мен қызметі, негізгі 
дернәсілдік формалары. Алғашқы хордалылар-баланоглосстың құрылысы мен 
биологиясындағы ерекше белгілер, филогениясы. 
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Омыртқасыз жануарлар әлемінің филогенезінің негізгі бағыттары. 
Эволюциялық дамуындағы прогрессивтік бағыттары: клеткалық деңгей, 
фагоцителлатәрізді деңгей, қосқабаттылық және Acoelomata. Coelomata–
филогенез шежіресінің жоғарғы ярусы. Алғашқы ауыздылар-Protostomia және 
екінші реттік ауыздылар-Deuterostomia.  

 
Хордалылар типі-Сhordata. Бассүйексіздер-Acranіa және Қабықтылар – 

Tunіcata типтармақтары.  
Хордалылар типінің жалпы сипаттамасы және олардың жануарлар әлемінің 

системасындағы орны. Хордалылардың шығу тегі және филогениясы. 
Н.А.Северцов, В.В.Малахов, Н.Н.Иорданский және басқаларының еңбектері. 
Хордалылардың системасы: типтармақтары–бассүйексіздер, қабықтылар, 
омыртқалылар. Басхордалылар класы-Cephalochordata. Бассүйексіздердің жалпы 
сипаттамасы. Системасы, таралуы. Қабықтылар типтармағының ұйымдасуының 
негізгі белгілері. Системасы. Омыртқалыларды Анамниялар мен Амниоталарға  
бөлудің морфо-физиологиялық негіздері. Хордалылардың табиғаттағы және адам 
өміріндегі алатын орны. 

 
Омыртқалылар-Vertebrata типтармағы.  
Омыртқалылар типтармағының системасы. Омыртқалылардың негізгі 

таксономаиялық бөлімдері және олардың генеологиялық байланыстары. 
 
Дөңгелекауыздылар класы-Cyclostomata.  
Дөңгелекауыздылардың жақсыздар ретінде органдар жүйесі құрылысының 

ерекшеліктері. Дөңгелекауыздылардың омыртқалылар системасындағы орны, 
олардың шығу тегі.  

Қазіргі дөңгелекауыздылардың отрядтары - миногалар мен миксиналар, 
олардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Географиялық 
таралуы. Кәсіптік маңызы.  

 
Шеміршекті балықтар класы–Chondrіchthyes.  
Шеміршекті балықтардың органдар жүйесінің құрылысындағы морфо-

физиологиялық ерекшеліктер. Жабынының, қаңқасының, ішкі органдар жүйесінің 
құрылысы. Орталық жүйке жүйесінің және сезім органдарының даму 
ерекшеліктері. Шеміршекті балықтардың шығу тегі мен эволюциясы, 
системадағы орны.  

Тақтажелбезектілер кластармағы, немесе акулалар - Elacmobranhіі. 
Құрылысының ерекшеліктері. Негізгі отрядтарынның сипаттамасы, 
құрылысындағы және биологиясындағы айырмашылықтар. Географиялық 
таралуы және тақтажелбезектілердің кәсіптік маңызы.  

Бүтінбасты балықтар кластармағы - Holocephalі. Құрылысының 
ерекшеліктері. Негізгі отрядтарының сипаттамасы, географиялық таралуы. 

 
Сүйекті балықтар класы-Ostеіchthyes. 
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Сүйекті балықтардың органдар жүйесінің құрылысындағы морфо-
физиологиялық ерекшеліктер. Жабынының, қаңқасының, ішкі органдар жүйесінің 
құрылысы. Орталық жүйке жүйесінің және сезім органдарының даму 
ерекшеліктері. Сүйекті балықтардың шығу тегі мен эволюциясы, системадағы 
орны.  

Ескекқанатты балықтар кластармағы - Sarcopteryqіі. Құрылысының 
ерекшеліктері. Саусаққанатты балықтар отрядүсті - Crossopteryqіmorpha. 
Саусаққанатты балықтардың биологиясы және географиялық таралуы. 

Қостынысты балықтар отрядүсті–Dіpneustomorpha. Қостынысты 
балықтардың бассүйек, дене қаңқаларының және жүзбеқанаттарының 
морфологиялық құрылысы. Биологиясы және географиялық таралуы.  

Сәулеқанатты балықтар кластармағы - Actіnopteryqіі. Құрылысының 
ерекшеліктері. Сәулеқанатты балықтардың негізгі отрядтары, сипаттамасы, 
алуантүрлілігі, географиялық таралуы және кәсіптік маңызы. Қазақстанның 
суқоймаларында мекендейтін сүйекті балықтардың системасы. Қызыл кітапқа 
тіркелген сүйекті балықтар. Қазақстан ихтиологтарының еңбектері. 

 
Қосмекенділер класы - Amphіbіa.  
Амфибиялардың жалпы морфологиялық және биологиялық сипаттамасы. 

Тіршілігі суда және құрлықта өтетіндіктен олардың органдар жүйесінің 
құрылысындағы ерекшеліктер. Амфибиялардың дернәсілдері мен ересектеріне 
салыстырмалы-анатомиялық шолу. Дамуы және метаморфоз. Қоректенуі, көбеюі, 
мінез-құлқы және популяцияішілік құрылымы. Негізгі экологиялық топтары. 
Доғаомыртқалы (Apsidospondyli)  және Жұқаомыртқалы (Lepospondyli) 
амфибиялар. Қосмекенділердің негізгі отрядтарының сипаттамасы, географиялық 
таралуы, маңызы. Қазақстанда кездесетін қосмекенділер, сирек кездесетін 
түрлері. Қазақстан герпетологтарының еңбектері. 

 
Бауырымен жорғалаушылар класы - Reptіlіa.  
Рептилиялардың морфологиялық және биологиялық  сипаттамасы. 

Рептилиялардың құрлыққа шығуына сәйкес жабынының, тынысалу, су-тұз 
алмасу, қанайналу және зәр-жыныс органдарының құрылысындағы 
ерекшеліктері. Рептилиялардың шығу тегі мен эволюциясы. Қазіргі 
рептилиялардың системасы және географиялық таралуы.  

Анапсидалар кластармағы - Anapsіda. Тасбақа жабынының, бассүйек және 
посткраниалды қаңқаларының, тынысалу жүйесінің құрылысындағы 
ерекшеліктер. Тасбақалардың системасы, биологиясы және географиялық 
таралуы, маңызы.  

Лепидозаврлар кластармағы - Lepіdosaurіa. Тұмсықбастылар мен 
қабыршақты рептилиялардың құрылысындағы қарапайым және прогрессивті 
белгілер. Лепидозаврлардың тұқымдастарының ең басты өкілдерінің биологиясы 
мен географиялық таралуы, маңызы.  

Архозаврлар кластармағы - Archosaurіa. Крокодилдердің 
(қолтырауындардың)  қанайналу, тынысалу, асқорыту және жүйке жүйелерінің 
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құрылысындағы ерекшеліктер. Крокодилдердің тұқымдастарының ең басты 
өкілдерінің биологиясы және географиялық таралуы, маңызы. Қазақстанда 
кездесетін бауырымен жорғалаушылар, сирек кездесетін түрлері. Қазақстан 
герпетологтарының еңбектері. 

 
Құстар класы – Avеs.  
Құстардың морфологиялық және биологиялық сипаттамасы. Олардың 

ұшуына сәйкес жабынының, қаңқасының, бұлшықетінің, тынысалу, қанайналу 
және зәр-жыныс жүйелерінің құрылысындағы ерекшеліктер. Ұшудың 
биомеханикасы. Құстардың көбеюі мен ұрығының дамуындағы ерекшеліктер. 
Әртүрлі топтардың бейімдеушілік ерекшеліктері. Құстардың мінез-құлқы және 
популяцияішілік құрылымы, олардың биологиялық маңызы. Құстардың 
миграциясы және бағытын бағдарлауы. Құстардың шығу тегі және эволюциясы. 
Қазіргі құстардың географиялық таралуы және систематикасы. 

Нағыз құстар кластармағы- Neornіthes. Жүзетін, жүгіретін (жалпақ 
төстілер) және ұшатын (қырлы төстілер) құстарға салыстырмалы-анатомиялық 
шолу.  Желпуіш құйрықты құстардың ең басты отрядтары мен 
тұқымдастарының сипаттамасы, биологиясы және географиялық таралуы, 
маңызы. Қазақстанда кең тараған отрядтары, Қызыл кітапқа енген түрлері, оларды 
қорғау жолдары. Қазақстан орнитологтарының еңбектері. 

 
Сүтқоректілер класы, немесе аңдар - Mammalіa.  
Сүтқоректілердің морфологиялық және биологиялық сипаттамасы. 

Жабынының, бұлшықетінің, қаңқасының және ішкі органдар жүйесінің құрылыс  
ерекшеліктері. Сүтқоректілердің негізгі экологиялық топтары және олардың 
құрылысындағы ерекшеліктері. Сүтқоректілердің маңызы. Сүтқоректілердің 
шығу тегі және эволюциясы. Қазіргі сүтқоректілердің географиялық таралуы 
және системасы.  

Алғашқы аңдар кластармағы - Prototherіa. Алғашқы аңдардың органдар 
жүйесінің морфо-физиологиялық ерекшеліктері. Тұқымдастарының ең басты 
өкілдерінің биологиясы және географиялық таралуы.  

Аңдар кластармағы - Therіa. Қалталы және плаценталы сүтқоректілердің 
құрылысына салыстырмалы-анатомиялық шолу. Қалталылар мен плаценталы 
сүтқоректілердің көбеюінің және эмбрионалдық дамуының ерекшеліктері. 
Қалталы және плаценталы сүтқоректілердің негізгі отрядтары мен 
тұқымдастарының сипаттамасы, биологиясы және географиялық таралуы, 
маңызы. 

Қазақстанның териофаунасы, кәсіптік және әуесқойлық жолмен ауланатын 
аңдар. Қызыл кітапқа тіркелген түрлері. Қазақстанның жануарлар әлемін қорғау 
және қалпына келтіру. Қазақстан териологтарының еңбектері.  

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. Жалаңаш амеба мен өсімдіктектес талшықтылардың құрылысы. Вольвокс 
колониясы клеткаларының  дифференциялануы. 

2.Гидраның сыртқы және ішкі құрылысы,  обелияның тіршілік циклі– 
метагенез.   

3. Ақ планарияның тері-бұлшықет қапшығы, паренхима және органдар 
жүйесі мен кірпікшелі эпителийінің құрылысы.  

4. Нереис, жауын құрттардың сыртқы құрылысы, тері- бұлшықет қапшығы, 
целом, органдар жүйесі құрылысының ерекшеліктері.  

5.Тақтажелбезекті,  құрсақаяқты моллюскалардың  сыртқы  құрылысы,  
мантия қуысы, органдар жүйесінің құрылысы.  

6. Өзен шаянының сыртқы құрылысы, денесінің сегменттелуі,  аяқтарының  
бунақталуы, органдар жүйесі құрылысы.  

7. Өрмекшітәрізділердің және көпаяқтылардың сыртқы құрылысы, денесінің 
сегменттелуі, ауыз аппараттары, аяқтарының құрылысы, тынысалу, қанайналу, 
асқорыту және зәр-жыныс жүйелері.   

8.Төменгі сатыдағы хордалылардың Ланцетник пен Асцидияның сыртқы 
құрылысы және ішкі органдар жүйесінің ерекшеліктері. Ланцетниктің 
эмбрионалды  дамуы. 

9.Анамниялардың тері жамылғысы: эпидермис пен дерма және олардың 
туындылары.  

10.Анамниялардың қаңқасы: су және құрлық жануарларының краниалды 
және посткраниалды қаңқаларының құрлысындағы ерекшеліктер. 

11.Анамниялардың ішкі органдар жүйесінің (асқорыту, тыныс алу, қанайналу 
және зәр-жыныс жүйелерінің) құрылым ерекшеліктері. 

12. Амниоталардың тері жамылғысы: эпидермис пен дерма және олардың 
туындылары. 

13. Амниоталардың қаңқасы: краниалды және посткраниалды қаңқаларының 
құрлысындағы ерекшеліктер. 

14. Амниоталардың ішкі органдар жүйесінің (асқорыту, тыныс алу, 
қанайналу және зәр-жыныс жүйелерінің) құрылым ерекшеліктері.  

15.Омыртқалы жануарлардың нерв жүйесі мен сезім мүшелерінің құрылым 
ерекшеліктері. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  
 

1. Бір клеткалы жәндіктер–талшықтылар мен кірпікшелілердің құрылым 
ерекшеліктері, систематикасы, таралуы, маңызы 

2. Көп клеткалы жануарлар – Metazoa.    Тақталылар типі – Рlacozoa.   
3. Губкалар типі – Spongia, олардың құрылым ерекшеліктері, 

систематикасы, таралуы, маңызы 
4. Гидроидталар, сцифомедузалар, маржан полиптер,  олардың құрылым 

және көбею ерекшеліктері 
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5. Көп қылтандылар және аз қылтанды құрттар, олардың құрылым,  
көбею ерекшеліктері,  өкілдерінің маңызы.  

6. Басаяқтылар класы, олардың құрылым ерекшеліктері, систематикасы, 
таралуы, маңызы. 

7. Желбезектыныстылар, олардың құрылым ерекшеліктері, 
систематикасы, таралуы, маңызы 

8. Кеңірдектыныстылар, олардың құрылым ерекшеліктері, 
систематикасы, таралуы, маңызы 

9. Омыртқасыздардың  ас қорыту жүйесінің эволюциясы 
10. Омыртқасыздардың тыныс алу жүйесінің эволюциясы 
11. Омыртқасыздардың  қан тасымалдаужүйесінің эволюциясы 
12. Омыртқасыздардың  зәр-жыныс жүйесінің эволюциясы 
13. Омыртқасыздардың  жүйке  жүйесінің, сезім мүшелерінің эволюциясы 
14. Паразитті қарапайымдылар, системасы, құрылысы, көбеюі, маңызы. 
15. Туникаттардың систематикасы, көбею ерекшеліктері және өкілдерінің 

маңызы 
16. Миксиналар отряды, олардың құрылым ерекшеліктері, маңызы 
17. Бүтінбасты балықтар, олардың құрылым ерекшеліктері, таралуы, 

маңызы 
18. Қостынысты балықтар, олардың құрылым ерекшеліктері, 

систематикасы, таралуы, маңызы 
19. Аяқсыз қосмекенділер, олардың құрылым ерекшеліктері, 

систематикасы, таралуы, маңызы 
20. Архозаврлар кластармағы, құрылым ерекшеліктері, систематикасы, 

таралуы, маңызы 
21. Торғайтәрізділер отряды, құрылым ерекшеліктері, систематикасы, 

таралуы, маңызы 
22. Тақтұяқтылар отряды, құрылым ерекшеліктері, систематикасы, 

таралуы, маңызы 
23. Омыртқалылардың  тері жабындысының эволюциясы 
24. Омыртқалылардың  краниалды қаңқасының эволюциясы 
25. Омыртқалылардың  посткраниалды қаңқасының эволюциясы 
26. Омыртқалылардың  асқорыту жүйесінің эволюциясы 
27. Омыртқалылардың  тыныс алу жүйесінің эволюциясы 
28. Омыртқалылардың  қан тасымалдау жүйесінің эволюциясы 
29. Омыртқалылардың  зәр-жыныс жүйесінің эволюциясы 
30. Омыртқалылардың жүйке және сезім мүшелерінің эволюциясы 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Ботаника – өсімдіктер туралы ғылым. Өсімдіктер планетамызда органикалық 
заттардың жасалып айналуында шешуші рөл атқарады. Біздің планетамызда 
халық саны жылдан-жылға өсуіне байланысты экожүйелерге жүктеме артуда. 
Адамдар дұрыс тіршілік етуі үшін тұрақты жоғарғы өнімді ауыл және орман 
шаруашылықтары құрылуы керек. Сондықтан өсімдіктерді жан-жақты зерттеудің 
маңыздылығы артуда. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:  
- өсімдіктер клеткасы, ұлпалары, өркен морфологиясы және анатомиясы, 

тамыр және генеративтік жүйелері ерекшеліктерін, өсімдіктердің морфологиялық 
эволюциясының негізгі бағыттарын, ұрпақ шығарудың және көбеюдің 
биологиялық мәнін, өсімдіктердің жастық және маусымдық өзгерістері туралы 
түсінік алуға; 

- систематика, эволюция, филогенез, систематика және флористика, 
таксономиялық категориялар және таксономиялық бірліктері түсініктерін және 
олардың арақатынасы туралы түсінік алуға. 

білуге тиіс: әртүрлі систематикалық топтардағы ертедегі және қазіргі 
өсімдіктердің органикалық дүние жүйесіндегі орнын анықтайтын негізгі 
сипаттамаларын, сабақтарын, жапырақтарын, тамырларын анатомия-
морфологиялық ерекшеліктерін, өсімдіктер әлемінің алуантүрлілігін және 
олардың қалыптасуын, құрылымдық ерекшеліктерін, кеңістіктегі таралу 
заңдылықтарын, құрамын және эволюциясын. Өсімдіктердің экологиялық 
жүйелердегі орнын және рөлін, шаруашылықтағы және табиғаттағы маңызын 
білуге. 

істей білуі тиіс: өсімдіктерді гербарийге жинауды, этикеткалауды, кептіруді, 
өсімдіктердің систематикалық тиістілігін өз бетімен анықтауды, салыстырмалы 
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морфологиялық тәсілді пайдалануды, алған білімін ғылыми, өндірістік және 
практикалық жұмыстар жүргізуде қолдануды. 

Іс жүзінде дағдылануы тиіс: 
- өсімдіктер анатомиясы, морфологиясы, флорасы және систематикасы 

саласында ғылыми жұмыстар жүргізуге;  
- ғылыми жұмыстар жүргізгенде басқа пәндерді оқығанда алған білімдерін, 

тәсілдерін пайдаланып ғылыми мәселелер қоя білуге. 
Ботаника пәні экологиямен, цитологиямен, физиологиямен және өсімдіктер 

генетикасымен микробиологиямен, топырақтанумен, фитоценологиямен, 
өсімдіктер географиясымен және тағы басқа биологиялық пәндермен 
байланысты. 

Материалды жақсы игеріп, баянды ету үшін мезгіл-мезгіл бақылау 
жұмыстарын, коллоквиумдар, тест өткізген пайдалы. Пәннің бағдарламасы 
«Биология» мамандығының оқу жоспарына сәйкес жасалынған.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің шығу тегі және олардың анатомия-

морфологиялық жіктелуі 
2 Өсімдіктер клеткасының жалпы құрылымдық ерекшеліктері 
3 Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер ұлпалары 
4 Ұрық, тұқым және өскін морфологиясы 
5 Тамыр және тамыр жүйелері 
6 Өркен және өркендер жүйесі 
7 Өсімдіктердің тіршілік формалары және экологиялық топтары 
8 Өсімдіктердің репродуктивтік биологиясының морфологиялық 

негіздері 
9 Тұқым арқылы көбеюі 
10 Жемістер 
11 Балдырлардың биологиясы 
12 Балдырлардың систематикасы 
13 Саңырауқұлақ тәрізді организмдер 
14 Нағыз саңырауқұлақтар 
15 Дикариомицеттер  бөлімнің жоғарғы тармағы 
16 Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер 
17 Ашықтұқымдылар бөлімі 
18 Гүлді немесе жабық тұқымды өсімдіктер бөлімі 
19 Магнолиопсидтер немесе қос жарнақтылар класы 
20 Лилиопсидтер немесе дара жарнақтылар классы 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
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Ботаника пәні «Биология» мамандығы бойынша бакалаврларды 
дайындайтын типтік оқу жоспарының негізгі компонентіның курсы болады  

Пәнінің мақсаты: өсімдіктердің алуантүрлілігін және құрылыстық 
ерекшеліктерін зерттеу 

Пәнінің міндеттері: 
- студенттерді әртүрлі систематикалық топтардағы өсімдіктер морфологиясы 

мен (сыртқы құрылысын сипаттайды) анатомиясымен (ішкі құрылысын 
сипаттайды) және оның цитологиямен, физиологиямен және экологиямен 
байланысып, теориялық және қолданбалы мәнісімен, репродуктивтік биология 
негізімен таныстыру,  

- студенттерді төменгі және жоғарғы сатыдағы әртүрлі систематикалық 
топтар өсімдіктерінің көбеюімен, өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігімен, 
анатомиялық және морфологиялық құрылысы ерекшеліктерімен таныстыру,   

- өсімдіктер әлемі эволюциясы негізі туралы өсімдіктердің бір-бірімен және 
басқа тірі организмдермен және тіршілік ету ортасымен байланысы туралы 
түсінік қалыптастыру.  

Соңғы бірнеше он жылдықтарда төменгі және жоғарғы сатыдағы 
өсімдіктердің әртүрлі топтарының биологиясы жаңа ғылыми мәліметтермен 
толықты. Бұл жұмыстардың көптеген таксондар систематикасы және 
номенклатурасы мәселелері қайта қаралғанын көреміз.  

Ботаника ғылымы микротехниканың дамуы мен микроскопты ойлап 
табудың нәтижесінде дамыды. Ботаниканың даму тарихы клетка - цитология 
ғылымынан басталады. Клеткалық теорияға көп көңіл бөлген М. Шлейден мен Т. 
Шван. Осы ғылымның тарихи дамуы тірі материяның негізгі құрлымы мен 
айқындалады. Осының ішінде түтікті, көпжасушалы, колониялылар, 
біржасушалылар, жасушасыздар, жасушаалды тіршілік формалары.  

Қазіргі ботаникалық ғылыми зерттеулер құрылымдық ботаника мен 
өсімдіктер систематикасы көзқарасынан жүргізіледі. Ботаниканың микология, 
альгология, лихенология, бриология сияқты бөлімдері қазіргі ғылыми әлемде 
және Қазақстанда да қарқынды дамуда. Ботаникалық зерттеулер биотехнология 
және өсімдіктер экологиясымен тығыз қатынаста дамуда.   

Пән бойынша материалдарды табысты игеру үшін дәрістік, зертханалық 
және оқу-далалық практикасындағы тірі организмдермен танысу барысындағы 
ғылыми-зерттеу жұмыстары элементтері араларында үйлесімділік болу қажет.  

 Өсімдіктер систематикасы мәселелерін қарағанда салыстырмалы 
морфологиялық тәсіл пайдаланылады, организмдердің онтогенезі және 
филогенезі зерттеледі. Таза балдырлар, саңырауқұлақтар кеңінен пайдаланылып, 
салыстырмалы-биохимиялық және физиологиялық, генетикалық зерттеулер 
кеңінен қолданылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМІ 
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Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің шығу тегі және олардың анатомия-
морфологиялық жіктелуі 

Органикалық дүние жүйесіндегі жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің орны. 
Прокариоттар және эукариоттардың негізгі ерекшеліктері. Өсімдіктер және 
жануарлар, олардың ұқсастығы және айырмашылығы. Балдырлардың және 
жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылымдық ұйымдасуының типтері. Жоғарғы 
сатыдағы өсімдіктер шығу тегі туралы гипотезалары. Жоғарғы сатыдағы 
өсімдіктердің құрылыққа шығуына байланысты анатомия-морфологиялық 
жіктелуі. Өсімдіктердің сыртқы құрылымының күрделіненуі. Жоғарғы сатыдағы 
өсімдіктің денесінің ішкі құрылысына жіктелуі. 

 
Өсімдіктер клеткасының жалпы құрылымдық ерекшеліктері 
Клетка құрылымының биологиялық маңызы, оның мөлшері және сыртқы 

пішіні. Цитоплазманың клетка тіршілігіндегі маңызы. Цитоплазманың жалпы 
сипаты мен қозғалысы. Вакуоль жүйесі, оның клетка тіршілігіндегі рөлі. 
Плазмолиз, деплазмолиз. 

Пластидтер, олардың құрылыстық ерекшеліктері және биологиялық маңызы. 
Хлоропластар, олардың құрылысы, лейкопластар және хромопластар. 
Пластидтердің өзара бір түрінің екенші түріне айналуы. 

Клеткадағы органикалық және минералдық заттардың жинақталу түрлері 
және топтасуы. Алғашқы және қайта синтездеу туралы түсінікке клетканың 
қорлық қоректік заттары. Алмасудың соңғы өнімдері. Минералды қоспалар. 

Клетка қабықшасы. Клетка қабықшасының қызметі мен маңызы. 
Қабықшаның химиялық құрамы мен молекулалық ұйымдасуы. Плазмодесмалар. 
Клеткааралықтар. Саңылаулар және олардың түрлері. Клетка қабықшасының 
пайда болуы және өсуі. Клетка қабықшасындағы өзгерістер. 

 
Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер ұлпалары 
Жіктелу негізі. Түзуші ұлпалар (меристемалар).  Жалпы сипаттама. 

Меристеманың өсімдік денесіндегі орналасуына байланысты типтері. Меристема 
клеткаларының өсуі және жіктелуі. Меристемалық клеткалардың  биологиялық 
маңызы. 

Жабындық ұлпалар. Эпидерма. Құрылысы және қызметі. Эпидерманың 
негізгі клеткалары. Устьицалар. Трихомалар. Тамырдың алғашқы жабындық 
ұлпасы. Екінші жабындық ұлпа. Жасымықшалар. Қыртыс. Фотосинтезге 
қатысушы ұлпалар. Құрылысы және қызметі. Өсімдіктер денесінде орналасуы. 
Қорлық ұлпалар. Құрылысы және қызметі. Ауалық (аэренхима) ұлпалар. Сорушы 
ұлпалар: ризодерма, веламен, астық тұқымдастары ұрығындағы жарнақтың 
сорушы қабаты, тоғышар (паразит) өсімдіктердегі гаусторилер, гидропоттар. 
Заттардың өтуін реттеуші ұлпалар: эндодерма, экзодерма. Бөліп шығарушы 
ұлпалар. Метаболизмнің алғашқы өнімдері. Екінші өнімдері. Секреторлық 
клеткалар. Экзогендік құрылымдар (безді түктер, шірнеліктер, гидатодтар және 
жәндіктермен қоректенетін аз қорытатын «бездері»). Эндогендік құрылымдар 
(идиобластар, көп клеткалы қуыстар, сүт жолдар, шайыр жолдар және т.б. 
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құрылымдар). Арқаулық ұлпалар. Колленхима, склеренхима. Колленхима түрлері 
(бұрышты, табақшалы және борпылдақ). Склеренхима түрлері (талшық, 
склеридтер). Өсімдік денесіндегі арқаулық ұлпалардың таралуы. Өткізгіш 
ұлпалар. Өткізгіш ұлпалар туралы түсінік. Ксилема және оның басты элементтері. 
Флоэма және оның басты элементтері. Трансфузиялық ұлпа. Талшықты өткізгіш 
шоқтар және олардың типтері. 

 
Ұрық, тұқым және өскін морфологиясы 
Ұрықтың құрылысы. Тұқымның қоректік заттардың орналасуына қарай 

түрлері және құрылысы. Тұқымның өнуі. Тұқымның толастық кезеңі. 
Тұқымдардың өну жылдамдығына қарай топтарға бөлінуі, олардың өнімділігін 
сақтауы. Өскіндер құрылысы. Өскіннің ілгері дамуы. Өскіндер түрлері. 

 
Тамыр және тамыр жүйелері 
Тамыр, оның шығу тегі, қызметі (сіңіруші, синтез жасаушы, бөліп 

шығарушы, бекітуші және т.б.). Тамырдың морфологиялық және анатомиялық 
құрылысындағы негізгі ерекшеліктер. Тамырдың алғашқы құрылысы. Тамырдың 
соңғы құрылысы. Тамырлар жүйесі және оларды зерттеу әдістері. Тамырлар 
жүйесін классификациялау туралы көзқарастар (Саnnоn, 1911, Голубев, 1962, 
Байтулин, 1979). Тамыр жүйелерін зерттеу әдістері. Тамырдың түрлене өзгеруі. 

 
Өркен және өркендер жүйелері 
Өркеннің морфологиялық бөлшектенуі. Буын және буынаралықтар. 

Бүршіктер, олардың құрылысы, орналасу ерекшеліктері және өсімдіктер 
тіршілігіндегі маңызы. Бұтақтану, оның типтері және биологиялық  мәні. 
Өркеннің төбелік өсуі. Өркеннің меристемалық төбесінің құрылысы мен қызметі, 
жапырақтардың орналасу заңдылығы. Жапырақтардың деңгейлік категориялары. 
Әртүрлі жапырақтылық (гетерофилия және анизофилия). Жапырақ мозаикасы. 

Жапырақ. Өркеннің бүйірлік мүшесі, оның морфологиялық бөлшектенуі 
және қызметі. Жапырақ тақтасының анатомиялық құрылысы. Мезофилл, оның 
құрылысы және әртүрлі өсімдіктер жапырағындағы орналасуы. Жапырақтың 
жүйкеленуі, талшықты өткізгіш шоқтарының құрылысы. Сыртқы орта 
жағдайының жапырақтың анатомиялық құрылысының қалыптасуына әсері. 
Жапырақ онтогенезі, жапырақтар өмірінің ұзақтығы. Жапырақтың түсуі және 
оның биологиялық маңызы. 

Сабақ – өркеннің өсі, оның қызметі және морфологиялық ерекшеліктері. 
Сабақтың анатомиялық жалпы құрылысы. Ондағы алғашқы ұлпалардың 
орналасуы. Сабақ және жапырақтар өткізгіш ұлпаларының байланысы. 
Прокамбийден алғашқы ұлпалардың пайда болуы. Сабақтың алғашқы құрылысы. 
Стела теориясы. Стелалар классификациясы (прото-, актино-, сифоно-, диктио-, 
эу- және атактостелалар), олардың эволюциясының басты факторлары. Алғашқы 
өткізгіш ұлпалардың орналасуы, перицикл және эндодерманың тұрақталуы. 
Жапырақтар мен қолтық бүршіктердің стела құрылыстық ерекшелігінің 
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қалыптасуындағы мәні. Камбий жұмысы. Сабақтың соңғы құрылысына ауысуы. 
Соңғы өткізгіш ұлпалардың пайда болуы.  

Көпжылдық ағаш өсімдіктер сабағының анатомиялық соңғы құрылысы. 
Камбий қызметінің нәтижесінде сүрек және тіннің үстеме өсуі. Сүрек құрылысы. 
Ядролық сүрек, заболонь. Соңғы тіннің (флоэманың) құрылысы, сүрек және 
тіннің жастық өзгерістері, қыртыстың қалыптасуы.  

Сүрек және тін өнімін халық шаруашылығында пайдалану. 
Даражарнақтылар сабағының құрылысы. Өркен жүйесінің қалыптасуы. 
Үстемелеп өсу. Бұтақтардың аналық өске орналасуына қарай  варианттары: 
акротония, мезотония, базитония. 

Вегетативтік мүшелердің мамандануы және түрлене өзгеруі. Метаморфоз 
туралы жалпы түсінік. Өркен метаморфоздары. Каудекс және партикула туралы 
түсінік, өркеннің жерасты түрленуі және өркеннің жер бетіндегі түрленуі. 
Жапырақтар метаморфоздары. Тамырлар метаморфоздары. Эпигеогенді және 
гипогеогенді тамырсабақтар туралы түсінік. 

Өсімдіктер морфогенезінің жалпы заңдылықтары. Бірдей қызмет атқаратын 
бірақ шығу тегі әртүрлі (аналогия) және шығу тегі бірдей (гомология) мүшелер 
және полярлық, симметрия, корреляция, регенерация және басқа да ұғымдар 
туралы түсінік. 

 
Өсімдіктердің тіршілік формаларым және экологиялық топтары 
Қоршаған ортаның өсімдіктердің сыртқы формасына әсері. Өсімдіктердің 

тіршілік формасының классификациясы. Өсімдіктердің жастық және маусымдық 
өзгерістері. 

 
Өсімдіктердің репродуктивтік биологиясының морфологиялық 

негіздері 
Жоғары сатыдағы өсімдіктердің репродуктивтік мүшелерінің және 

көбеюінің жалпы сипаттамасы. Өсімдіктердің көбею типтері. Вегетативтік көбею. 
генеративтік көбею (жыныссыз көбею, жынысты көбею, гетероспория және 
онымен байланысты көбеюдің ерекшеліктері). Архегониальды өсімдіктердің 
репродуктивтік құрылысының морфологиялық әртүрлілігі. Даму циклында 
гаметофиті басым өсімдіктер. Мүктер (Bryophyta). Даму циклында спорофиті 
басым өсімдіктер. Плаундаp (Lycopodіophyta), Қырықбуындар (Eguіsetophyta), 
Папоротниктер (Polypodiophyta), Ашықтұқымдылар (Gуmnospermae немесе 
Pynophyta), Жабықтұқымдылар (Angeospermae немесе Magnolyophyta). 
Жабықтұқымдылардың ашықтұқымдылардан айырмашылығы.  

 
Тұқым арқылы көбеюі 
Гүлдің шығу тегі туралы болжамдар. Псевдант (Веттштейін), Эвант (Арбер 

және Паркин) және телом (Циммерман) теориялары.  
Гүл.Гүлдің морфологиялық алуантүрлілігі. Гүлдің құрылысы және қызметі. 

Гүлдің морфологиясы. Гүл серігі, оның құрылысы, дамуы және биологиялық 
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маңызы. Тостағанша. Күлте. Гүл серігінің қызметі. Қарапайым және қосарлы гүл 
серігі. Гүл симметриясы.  

Гүлшоғыры. Жалпы сипаттама. Гүлшоғырының морфологиялық белгілері, 
классификациясы. Қарапайым және күрделі гүлшоғырлары. Экологиялық 
типтері. 

Андроцей. Аталықтардың гүлде орналасуы, олардың құрылысының 
әртүрлілігі, микроспорофилдермен ұқсастығы. Аталықтардың шығу тегі және 
эволюциясы. Тозаңқаптың құрылысы мен дамуы. Микроспорогенез, 
микроспораның және аталық гаметофиттің (тозаң дән)  дамуы,  оның ашық 
тұқымды өсімдіктер  тозаң  дәнінен  айырмашылығы.  Тозаң дәндердің 
морфологиялық әртүрлілігі. Тозаң дәндердің құрылымдық ерекшелігінің 
өсімдіктер систематикасы үшін маңызы. 

Жеміс жапырақтарының мегаспорангийлермен біртектестігі. Гинецейдің 
құрылысы, шығу тегі, типтері: апокарпты, синкарпты, паракарпты, лизикарпты, 
олардың өзара байланысы. Гүлдегі жатынның пайда болуы, оның орналасуы және 
биологиялық маңызы. Аналық мойны және стилодий. Тұқымбүршігінің 
құрылысы мен орналасуы, оның мегаспорофилдермен біртектестігі, ашық 
тұқымдылар тұқымбүршігінен айырмашылығы. Планцентация (қағанақ) типтері. 
Мегаспорогенез. Аналық гаметофит - ұрық қапшығының құрылысы мен дамуы. 
Оның дамуының әртүрлі типтері. 

Гүл диаграммасын және формуласын құрастырудың негіздері.  
Гүлдеу және тозаңдану, тозаңдандырушылар типтері. Әртүрлі тозаңдану 

жолдарына бейімделу. Дихогамия және гетеростилия, олардың биологиялық 
маңызы. Ұрықтану және тұқымның дамуы, қосарлы ұрықтану. Ұрықтың және 
эндоспермнің дамуы. Тұқымның дамуы. Апомиксис. 

 
Жемістер 
Жемістің жалпы сипаттамасы. Жемістерді классификациялаудың 

принциптері.  Апокарпты, синкарпты, паракарпты, лизикарпты жемістер. 
Жемістермен тұқымдардың таралуы. 

 
Балдырлардың биологиясы 
Жалпы сипаттамасы. Морфологиясы. Прокариотты, .эукариотты балдырлар; 

балдырлардың талломдарының морфологиялық дифференциялануының 
кезеңдері. Монадалы, ризоподиальды (амебоидты), пальмеллоидты, немесе 
капсальды типтері, коккоидты, жіп тәрізді, гетеротрихальды, немесе әртүрлі жіп 
тәрізді, табақшалы (ұлпалы), сифонды немесе сифонокладальды болып келетін 
формалары. Эукариотты балдырлар цитологиясы. Клетка қабықшасы, 
цитоплазмасы, талшықтары, хлоропластар, стигма-көзшесі, митохондриялар, 
вакуольдері, ядросы. 

Көбеюі. Вегетативтік көбею. Жыныссыз көбею. Жынысты көбею. Жынысты 
процестердің формалары. Гаметогенез. Копуляция. Тіршілік циклы. 

 
Балдырлардың систематикасы 
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Көкжасыл балдырлар бөлімі 
Клетка құрылысының ерекшелігі. Көбеюі. Класқа бөліну принциптері. 

Таралуы, экологиясы, темофильді түрлері; көкжасыл балдырлардың 
азотфиксациясы. Ежелгі цианофиттер. 

Қызыл балдырлар бөлімі. Талломдары, олардың құрылысы, пигменттері, 
көбеюі. Ядролық фазалары мен ұрпақ алмасуы. Кластарға бөліну принциптері. 
Басты өкілдері. Таралауы және экологиясы, шаруашылықта қолданылуы. 

Жасыл балдырлар бөлімі. Талломның құрылысының әртүрлі типтері. Клетка 
құрылысы. Жасыл балдырлардың кластарға бөлінуі.  

Chlorophytina бөлім тармағы. Нағыз жасыл балдырлар класы. Ульвалар 
классы. Charophytina бөлім тармағы. Тікеспелілер немесе конъюгаттар класы. 
Харалар класы. Талломның морфологиялық формаларымен типтері. Онтогенез. 
Таралуы және экологиясы 

Охрофитті балдырлар бөлімі. Талломның құрылысы, пигменттері, қорлық 
заттары, көбею жолдары. Кластарға бөліну принциптері. Басты өкілдері. 
Охроттердің таралуы, экологиясы, қолданылуы. 

Жалтырауық балдырлар класы. Жалпы сипаттамасы. Кластарға бөліну 
принциптері. Синуралар, феотамниелар, диатома (бациллалар) балдырлар 
кластары.. Сары-жасыл немесе трибофициялар балдырлар класы. Қоңыр немесе 
фукустар балдырлар класы. 

Гаптофиттер бөлімі.  
Динофиттер бөлімі. Динофитер және ноктилюктер кластары 
Криптофиттер бөлімі. 
Эвгленалы балдырлар бөлімі. Клетканың құрылыс ерекшеліктері, денесінің 

дорзовентральды формасы, талшықтардың құрылысы және қызметтері; 
қозғалысы, көбеюі. Табиғатта және адам өміріндегі маңызы. 

 
Саңырауқұлақ тәрізді организмдер 
Страменопилалар. Лабиринтуломикота, гифохитридиомикота және 

оомикота бөлімдері. Омицеттер класы. Оомицеттердің клетка қабықшасының 
химиялық құрамы, олардың шығу тегімен эволюциясының ерекшелігінің дәлелі. 
Таллом құрылысы. Сапролегниялылар қатары; құрылысы, тіршілік жағдайы, 
таралуы, балықтардағы паразитизм. Переноспоралар қатары: құрылысы, тіршілік 
жағдайы, эволюциясы, практикалық маңызы. 

Миксомицеттер немесе кілегейлілер. Плазмодиофоралар, диктиостелиялар, 
акразиялар бөлімдері. 

Қыналар.  Талломының әртүрлі формалары, анатомиялық ерекшеліктері, 
компоненттері. Қыналардың екі организмнің селбесіп тіршілік етуінің 
нәтижесінде пайда болғандығын ашудың тарихы (А.С. Фаминцын, О.Б. 
Баранецкий, С. Швендердің жұмыстары). Қыналардың компоненттерінің өзара 
қарым-қатынастары. Көбею жолдары. Табиғатта таралуы. Өсу жылдамдығы. 
Қыналар өсімдіктер жабынының пионерлері. Қыналардың практикалық маңызы.  

 
Нағыз саңырауқұлақтар  
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Жалпы сипаттама. Саңырауқұлақтар құрылысының өсімдіктер және 
жануарларға тән белгілері. Саңырауқұлақтардың гетеротрофты қоректенуі. 
Сапрофитизм, паразитизм, аралық формалары. Саңырауқұлақтарды кластарға 
бөлу принциптері. Құрылысы. Көбеюі: вегетативті, жыныссыз, жынысты, 
гетерокариоз, парасексуальды процесс. Саңырауқұлақтардың табиғаттағы және 
адам өміріндегі маңызы. 

Хитридиомикота бөлімі. Талломының құрылыс, талшықтары, басқа да 
белгілері. Қатарларға бөлінуі: Хитридиялылар, Бластокладиялылар, 
Моноблефаридиялылар. Маңызды өкілдері, таралуы. Тіршілік жағдайы.   

Зигомикота бөлімі. Зигогамия – жынысты процестің ерекше типі. Жер 
бетінде тіршілік етуге ауысуына байланысты жыныссыз спора түзуінің 
ерекшеліктері. Мукорлар қатары. Маңызды өкілдері, адам өмірінде қолданылуы, 
мукорлардың табиғаттағы маңызы. Энтомофторалылар қатары. Құрылыс 
ерекшеліктері және тіршілік жағдайы. Насекомдардың эпизоотиясындағы 
энтомофторалардың рөлі. 

 
Дикариомицеттер бөлімнің жоғарғы тармағы 
Аскомикота бөлімі (қалталы). Жалпы сипаттамасы. Жынысты процесі және 

қалтаның дамуы. Жемісті денесінің типтері және олардың эволюциясы. 
Конидиальды спор түзуі, плеоморфизм.  Споралардың шашылуы. 
Тафриномицеттер немесе архиаскомицеттер бөлімнің төменгі тармағы. 
Сахаромицеттер немесе гемиаскомицеттер бөлімнің төменгі тармағы. 
Эуаскомицеттер немесе пезизомицеттер бөлімнің төменгі тармағы. Кластарға 
бөлінуі: Эвроциомицеттер немесе плектомицеттер, сордариомицеттеры, 
леоциомицеттер, пезизомицеттер, эризифомицеттер, локулоаскомицеттер, 
лабульбениомицеттер бөлімнің төменгі тармақтары. Жыныссыз және жынысты 
көбею. Өсімдіктердегі паразитизм және олардың ерекшеліктері. Маңызды 
өкілдері. Жеке өкілдерінің даму циклдары: 

Базидиомикота бөлімі (Базидиалды). Алғашқы мицелий - гаплоидты, екінші 
реттік мицелий - дикарионды. Базидия және оның дамуы. Холобазидия, 
гетеробазидия, телеобазидия (склеробазидия). Кластарға бөлінуі: 
Урединиомицеттер немесе телиомицеттер, устилагиномицеттер, 
базидиомицеттер. Бизидиомицеттердің класс тармағына бөлінуі: 
гетеробазидиомицеттер. тремелломицеттер, гомобазидиомицеттер. Жалпы 
сипаттамасы. Жемісті денелердің құрылысы мен эволюциясы. Тіршілік орны, 
табиғаттағы маңызы. Жеуге жарамды және улы түрлері. Олардың даму 
ерекшеліктері, табиғаттағы маңызы. Қаракүйелер (Устилягиялар). Паразитизм 
формалары. Өсімдіктерге жұғу тәсілдері, даму циклы, күресу шаралары. Таттар 
қатары. Саңырауқұлақтардың конидиогенезі. Әртүрлі егелік және бір егелік. 
Даму циклы және спора түзу формалары. Мамандануы, физиологиялық расалары. 
Қатардың тұқымдастарға бөлінуі. Негізгі өкілдері. 

Дейтеромикота бөлімі, немесе анаморфты саңырауқұлақтар. Таксонның  
саңырауқұлақтар жүйесіндегі орны. Көбеюі: жыныссыз, гетерокариоз және 
парасексуальді процесс, олардың дейтеромицеттердің өзгергіштігіндегі маңызы. 
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Классификациялау принциптері. Гифомицеттер, Меланкониялылар, 
Пикнидиалылар қластары. Дейтеромицеттер экологиялық полиморфты топ.  

Саңырауқұлақтарға жалпы шолу. Саңырауқұлақтардың шығу тегі, әртүрлі 
кластар арасындағы байланыстары. Жер бетінде өсуге бейімделушілігі және 
спора түзу ерекшелігінің өзгеруі. Саңырауқұлақтардың басқа организмдермен 
симбиозы (микориза және т.б.). Саңырауқұлақтардың маңызды экологиялық 
топтары. Ядролық фазаларының алмасуы.  

 
Жоғары сатыдағы споралы өсімдіктер 
Тіршілік циклында гаметофиті басым жоғары сатыдағы өсімдіктер. 
Мүктәрізділер бөлімі. Мүктәрізділердің шығу тегі. Жалпы морфологиялық, 

анатомиялық сипаттама. Тіршілік циклі. Тіршілік жағдайы және географиялық 
таралуы. Мүктәрізділердің шаруашылық мәні және олардың табиғаттағы ролі. 
Мүктәрізділердің кластарға бөлінуі. 

Антоцеротопсидтер класы. Жалпы сипаттама. Антоцероттар тұқымдасы. 
Гаметофиттің және спорофиттің құрылыс ерекшеліктері. Экологиялық, 
биологиялық ерекшеліктері. Мүктәрізділер жүйесіндегі орны. 

Бауыршықтар немесе бауыршық мүктер класы. Маршанциопсидтер немесе 
Гепатикопсидтер класы. Гаметофиттің талломды және сабақ жапырақты 
формалары. Спорофиттің құрылыс ерекшеліктері. Тіршілік циклі. 
Маршанциидтер және Юнгерманниидтер класс тармақтары. Маршанциялар, 
Сферокарпостар, Метцгериялар, Юнгерманниялар қатарлары. Маршанциялар, 
Сферокарпостар, Пеллиялар, Радулалар тұқымдастары. Олардың сипаттамалары, 
негізгі өкілдері. 

Жапырақ сабақты мүктер немесе бриопсидтер класы. Жалпы сипаттама. 
Гаметофиттің және спорофиттің құрылысы. Тіршілік циклі. Сфагнидтер, 
Андреидтер және Бриидтер класс тармақтары. Сфагнумдар, Андреялар, Полит-
рихумдар және Бриумдар қатарлары мен тұқымдастары. Олардың 
сипаттамалары, негізгі өкілдері, таралуы, өсімдіктер жабынындағы  рөлі. 

Тіршілік циклында спорофиті басым өсімдіктер. 
Риниофиттер бөлімі. Шығу тегі. Жалпы морфологиялық, анатомиялық 

сипаттама. 
Риниопсидтер класы. Риниялар және Псилофиттер қатарлары. Риниялар, 

Хорнеофиттер және Псилофиттер тұқымдастары. Олардың сипаттамалары, 
негізгі өкілдері. Риниофиттердің филогенетикалық мәні. 

Плаунтәрізділер бөлімі. Плаунтәрізділердің шығу тегі. Жалпы сипаттама. 
Плаунтәрізділердің кластарға бөлінуі. 

Ликоподиопсидтер класы. Қазба өкілдері (Астероксилдер, 
Протолепидодендрондар қатарлары). Плаундар қатары және тұқымдасы. Жалпы 
сипаттама. Тіршілік циклі. Өскіншенің құрылыс және даму ерекшеліктері. 

Полушниктер (Изоэтопсидтер) класы. Қазба өкілдері (Лепидодендрондар 
қатары). Морфологиялық, анатомиялық сипаттама. Өкілдерінің құрылыс 
ерекшеліктері және таскөмірдің түзілуіндегі ролі. Селагинеллалар және 
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Полушниктер қатарлары мен тұқымдастары. Өкілдерінің морфологиялық, 
анатомиялық сипаттамасы. Тіршілік циклі. Таралуы және экологиясы. 

Псилоттәрізділер бөлімі. Псилоттәрізділердің шығу тегі. Псилотопсидтер 
класы. Псилоттар қатары және тұқымдасы. Өкілдерінің жалпы морфологиялық, 
анатомиялық сипаттамасы. Өскіншенің құрылысы. Спорофит және гаметофит 
құрылысындағы қарапайым белгілер. 

Қырықбуынтәрізділер бөлімі. Жалпы морфологиялық, анатомиялық 
сипаттама.  Тіршілік циклі. Географиясы және экологиясы. Мәні. Кластарға 
бөлінуі. 

Қазба Қырықбуынтәрізділер (Гиениопсидтер, Сфенофиллопсидтер 
кластары). Морфологиялық, анатомиялық құрылыс ерекшеліктері. Қатарлары, 
тұқымдастары, өкілдері. 

Қырықбуындар (Эквизетопсидтер) класы. Қырықбуындар қатары және 
тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Өкілдерінің морфологиялық, анатомиялық 
ерекшеліктері. Стробилдердің, споралардың, гаметофиттердің ерекшеліктері. 

Папоротниктәрізділер бөлімі.  Папоротниктәрізділердің шығу тегі. 
Спорофиттің жалпы морфологиялық, анатомиялық сипаттамасы. Сорустардың, 
спорангийлердің құрылыс ерекшеліктері. Эв- және лептоспорангиялық 
папоротниктер.  Гаметофит және ұрықтану. Тіршілік формалары. 
Папоротниктәрізділердің классификациясы және филогениясы.  Таралуы және 
экологиясы. 

Қазба Папоротниктәрізділер. Аневрофитопсидтер, Археоптеридопсидтер, 
Кладоксилопсидтер, Зигоптеридопсидтер кластарының өкілдері (птилофитон, 
кладоксилон, зигоптерис, ставроптерис ж.б.). 

Офиоглоссопсидтер класы. Жалпы сипаттама. Ужовниктер қатары және 
тұқымдасы. Өкілдерінің құрылыс ерекшеліктері (гроздовник, ужовник, 
гельминтостахис). Гаметофиттері. Таралуы. 

Мараттиопсидтер класы. Класқа тән ерекшеліктер. Мараттиялар қатары және 
тұқымдасы. Морфологиялық, анатомиялық сипаттамасы. Көбею органдарының 
құрылысы.  Гаметофиттері. Өкілдері. Таралуы. 

Полиподиопсидтер класы. Морфологиялық, анатомиялық сипаттама. Тең 
және әртүрлі споралық. Класс тармақтарына бөлінуі. Полиподиидтер класс 
тармағы. Жалпы сипаттама. Полиподиумдар және Циатеялар қатарлары. 
Полиподиумдар және Асплениумдар тұқымдастары.Тіршілік формалары. 
Құрылыс ерешеліктері. Жергілікті флорадағы өкілдері. Сорустардың және 
спорангийлердің құрылысы. Тең споралық. Өскіншенің құрылысы. Ұрықтану, 
спорофиттің дамуы. Таралуы. Марсилеидтер және Сальвиниидтер класс 
тармақтары. Марсилиялар және Сальвиниялар қатарлары және тұқымдастары. 
Өкілдерінің тіршілік жағдайы. Морфологиялық, анатомиялық құрылыс 
ерекшеліктері. Көбею органдарының құрылысы. Әртүрлі споралық. Тіршілік 
циклы. Таралуы және экологиясы. 

 
Ашықтұқымдылар бөлімі 
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Жалпы морфологиялық, анатомиялық сипаттамасы. Стробилдердің 
құрылысы. Тұқымбүрдің пайда болуы. Аталық және аналық гаметофиттер. 
Ұрықтану. Тұқымның дамуы және құрылысы. Ащықтұқымдылардың шығу тегі, 
классификациясы, филогениясы. Таралуы және экологиясы. 
Ашықтұқымдылардың табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Тұқымды папоротниктер (Лигиноптеридопсидтер) класы. Жалпы сипаттама. 
Лигиноптеристер, Медуллозалар, Кейтониялар, Глоссоптеристер қатарлары мен 
тұқымдастары. Өкілдері (Калиматотека, Медуллоза, Кейтония, Глоссоптерис). 
Тұқымды папоротниктердің филогенетикалық мәні. 

Саговниктер (Цикадопсидтер) класы. Жалпы морфологиялық, анатомиялық 
сипаттама. Саговниктер қатары және тұқымдасы. Стробилдердің құрылысы.  
Аналық және аталық гаметофиттер. Ұрықтану. Тұқымның дамуы және 
құрылысы. Саговниктердің таралуы. 

Беннетиттер (Беннеттитопсидтер) класы. Жалпы сипаттама. Беннеттиттер 
қатары және тұқымдасы. Саговниктерге ұқсастығы және олардан 
айырмашылықтары. Стробилдерінің құрылыс ерекшеліктері. Беннеттиттердің 
филогенетикалық мәні. 

Гнеттер (Гнетопсидтер) класы. Жалпы сипаттама. Эфедралар, Вельвичиялар, 
Гнеттер қатарлары мен тұқымдастары. Эфедра, вельвичия, гнетум 
құрылыстарының және тіршілік циклдерінің ерекшеліктері. Кластың шығу тегі 
және филогентикалық мәні. 

Гинкголар (Гинкгопсидтер) класы. Жалпы сипаттама. Гинкголар қатары 
және тұқымдасы. Осы кездегі өкілінің морфологиялық, анатомиялық 
сипаттамасы. Споралану органдарының құрылысы. Гинкгоның биологиялық 
ерекшеліктері. Аталық және аналық гаметофиттер, ұрықтану ерекшеліктері. 
Тұқымның құрылысы. Таралуы. Қазба өкілдері. 

Қылқан жапырақтылар (Пинопсидтер) класы. Жалпы сипаттама. 
Кордаитидтер және Қылқан жапырақтылар (Пинидтер) класс тармақтары. 
Кордаиттер, Араукариялар, Қарағайлар, Кипаристер, Подокарптар және Тисстер 
қатарлары және тұқымдастары. Қатарлар мен тұқымдастардың қысқаша 
сипаттамасы. Морфологиялық, анатомиялық ерекшелектері. Стробилдер, 
спорангийлер, аталық және аналық гаметофиттер. Тозаңдану, ұрықтану. 
Тұқымның құрылысы. Жергілікті флорадағы негізгі өкілдері. Таралуы. Қылқан 
жапырақтылардың табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

 
Гүлді немесе жабық тұқымды өсімдіктер бөлімі 
Жалпы сипаттама. Гүлді өсімдіктердің морфологиялық эволюциясының 

негізгі бағыттары.  Гүлдің пайда болуы.  Арбер мен Паркиннің стробилдік 
теориясы, Веттштейн мен Карстеннің псевдоанттық теориясы, гүл бөліктерінің 
пайда болуы туралы теория және оларға енгізілген қазіргі кездегі түзетулер.  

Аталық және аналық гаметофиттің дамуы. Тозаңдану. Қосарынан ұрықтану. 
Тұқымның дамуы. Жеміс. Жемістердің және тұқымдардың таралуы. 
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Гүлді өсімдіктердің шығу тегі. Олардың Жер тарихында пайда болған орны 
және уақыты. Гүлді өсімдіктердің болжамды ата тегі. Жабықтұқымды 
өсімдіктердің таралуы, олардың табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасының бастамасы. Сипаттамалық 
немесе практикалық классификациялар кезеңі. Ботаниканың дамуындағы 
Аристотель, Теофраст, Диоскорид, Аға Плиний еңбектерінің маңызы. 

Систематиканың дамуына ботаникалық бақтардың қосқан үлесі. 
А.Чезальпиноның, Ж.Турнефордың, Маньольдің және басқалардың жасанды 
системалар құрудағы принциптері. К.Линней жұмыстарының  ботаниканың   
дамуындағы   маңызы. К.Линнейдің жасанды системасы. Табиғи системалар 
кезеңі. А.Л.Жуссьенің, А.П. Декандольдің,Дж. Бентамның, Дж.Д.Гукердің табиғи 
системалар құрудағы принциптері. Филогенетикалық системалар кезеңі. 
А.Энглердің, Р.Веттштейіннің "Өрлеуші" (восходящий) типтегі филогенетикалық 
системалар құрудағы принциптері. Г.Галлирдің, Ч.Бэссидің, Б.М.Козо-
Полянскийдің, А.А.Тахтаджянның және басқалардың "Төмендеуші" 
(нисходящий) типтегі системалар құрудағы принциптері. Гүлді өсімдіктердің 
филогенетикалық системасын құрудағы проблемалар. 

 
Магнолиопсидтер немесе қос жарнақтылар класы 
Жалпы сипаттама. Даражарнақтыларға қатысы. Класс тармақтарына бөлінуі. 
Магнолиидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Вегетативтік 

органдардың, гүлдің, жемістің құрылыстарындағы қарапайым белгілер. 
Қатарларға бөлінуі. 

Магнолиягүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Дегенериялар, Магнолиялар 
тұқымдастары.  Негізгі өкілдері, олардың құрылысындағы қарапайым және 
мамандану белгілері. Географиялық таралуы. Табиғаттағы және 
шаруашылықтағы мәні. 

Иллициумгүлділер немесе Бадьянгүлділер қатары. Иллициумдар немесе 
Бадьяндар және Шизандралар тұқымдастары. Гүлдің және жемістің құрылыс 
ерекшеліктері. Таралуы. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Лавргүлділер қатары. Монимиялар, Каликантустар, Лаврлар тұқымдастары.  
Гулдің және жемістің құрылыс ерекшеліктері. Географиялық таралуы. 
Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Тұңғиықгүлділер қатары. Жалпы сипаттама, биологиялық ерекшеліктері. 
Тұнғиықтар тұқымдасы. Вегетативтік органдардың, гүлдің және жемістің 
құрылыс ерекшеліктері. Таралуы. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Лотосгүлділер қатары. Лотостар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Вегетативтік 
органдардың, гүлдің және жемістің құрылысы. Таралуы. Табиғаттағы және 
шаруашылықтағы мәні. 

Ранункулидтер класс тармағы.  Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Сарғалдақгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Барбаристер, Сарғалдақтар 

тұқымдастары. Құрылыстарындағы қарапайым және мамандану белгілері. Гүлдің 
және жемістің эволюциясы, биологиялық ерекшеліктері. Жергілікті флорадағы 
өкілдері. Таралуы. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 
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Көкнәргүлділер қатары. Көкнәрлер тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Гүлдің 
және жемістің құрылыс ерекшеліктері. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі. Негізгі 
өкілдері. Таралуы. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Кариофиллидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Қалампыргүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Кактустар, Қалампырлар, 

Амарантустар (Щирицалар) тұқымдастары. Вегетативтік органдардың, гүлдің, 
жемістің құрылыс ерекшеліктері. Таралуы, экологиясы. Негізгі өкілдері. 
Алабұталар тұқымдасы. Экологиялық, морфологиялық, анатомиялық 
ерекшеліктері. Таралу облыстары. Алабұталардың алуантүрлілігі және 
эндемизмі. Негізгі өкілдері. Жергілікті флорадағы өкілдері. Табиғаттағы және 
шаруашылықтағы мәні. 

Тарангүлділер қатары. Тарандар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Гүлдің 
эволюциясы. Негізгі өкілдері. Географиялық таралуы. Табиғаттағы және 
шаруашылықтағы мәні. 

Гамамелидидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Троходендронгүлділер қатары. Троходендрондар, Тетрацентрондар 

тұқымдастары. Морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері. Гүлдің, 
гүлшоғырының, жемістің құрылысы. Системадағы орны. Таралуы. 

Казуаринагүлділер қатары. Казуариналар тұқымдасы. Морфологиялық, 
анатомиялық ерекшеліктері. Гүлдің, гүлшоғырының, жемістің құрылысы. 
Системадағы орны. Географиясы, экологиясы. 

Шамшатгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Шамшаттар тұқымдасы. Гүлдің, 
гүлшоғырының ерекшеліктері. Таралуы. Табиғаттағы және шаруашылықтағы 
мәні. 

Қайыңгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Қайыңдар тұқымдасы. Гүлдің, 
гүлшоғырының ерекшеліктері. Таралуы. Табиғаттағы және шаруашылықтағы 
мәні. 

Жаңғақгүлділер қатары. Жаңғақтар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Гүлдің, 
гүлшоғырының, жемістің құрылыс ерекшеліктері. Географиялық таралуы. Негізгі 
өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Диллениидтер класс тармағы.  Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Диллениягүлділер қатары. Диллениялар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. 

Системадағы орны. Географиялық таралуы. Негізгі өкілдері. 
Шайгүлділер қатары. Шайлар, Клузиялар тұқымдасы. Жалпы сипаттама.  

Гүлдің және жемістің құрылыс ерекшеліктері. Географиялық таралуы. Негізгі 
өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Шегіргүлгүлділер (Фиалкагүлділер) қатары. Шегіргүлдер (Фиалкалар), 
Карикалар тұқымдастары. Жалпы сипаттама. Вегетативтік органдардың, гүлдің, 
жемістің құрылыс ерекшеліктері. Системадағы орны. Географиялық таралуы. 
Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Жыңғылгүлділер қатары. Жыңғылдар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. 
Экологиялық ерекшеліктері. Жергілікті флорадағы өкілдері. 

Талгүлділер қатары. Талдар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Гүлдің 
эволюциясы. Географиялық таралуы.  Негізгі өкілдері. Системадағы орны. 
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Асқабақгүлділер қатары. Асқабақтар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. 
Вегетативтік органдардың, гүлдің және жемістің құрылыс ерекшеліктері. Негізгі 
өкілдері. Системадағы орны. 

Кеуелгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Кеуелдер (Каперстер) тұқымдасы. 
Вегетативтік органдардың, гүлдің, жемістің құрылыс ерекшеліктері. Капусталар 
(Крестгүлділер) тұқымдасы. Морфологиялық, биохимиялық ерекшеліктері. 
Тұқымдардың, жемістердің құрылысы. Резедалар тұқымдасы. Қатар өкілдерінің 
географиялық таралуы. Негізгі өкілдері және олардың шаруашылық мәні. 

Құлқайыргүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Жөкелер (Липалар), 
Стеркулиялар, Бомбакстар (Баобабтар), Құлқайырлар тұқымдастары. 
Морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері. Негізгі өкілдері. Қатар өкілдерінің 
табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Қалақайгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Қарағаштар, Тұттар, Кенептер, 
Қалақайлар тұқымдастары. Вегетативтік органдардың, гүлшоғырының, гүлдің, 
жемістердің құрылысы. Таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және 
шаруашылықтағы мәні. 

Сүттігенгүлділер қатары. Сүттігендер тұқымдасы. Жалпы сипаттама. 
Экологиялық, морфологиялық ерекшеліктері. Гүлдің эволюциясы. Географиялық 
таралуы. Негізгі өкілдері. 

Розидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Тасжарғангүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Системадағы орны. 

Тасжарғандар, Жасаңшөптер (Крассулалар), Қарлығандар (Гроссулариялар) 
тұқымдастары. Экологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Гүлдің және 
жемістің эволюциясы. Географиялық таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және 
шаруашылықтағы мәні. 

Раушангүлділер қатары.  Раушандар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Гүлдің 
және жемістің эволюциясы. Тобылғылар, Раушандар Алмалар, Алхорлар 
тұқымдас тармақтары. Географиялық таралуы. Жергілікті флорадағы негізгі 
өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Бұршақгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Бұршақтар тұқымдасы. 
Цезальпиниялар, Мимозалар, Бұршақтар тұқымдас тармақтары. Морфологиялық, 
биологиялық ерекшеліктері. Гүлдің және жемістің эволюциясы. Географиялық 
таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Зығыргүлділер қатары. Зығырлар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. 
Морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері. Негізгі өкілдері және олардың 
шаруашылық мәні. 

Қазтамақгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Саумалдықтар және 
Қазтамақтар тұқымдастары. Морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері. Гүлдің 
және жемістің эволюциясы. Таралуы. Негізгі өкілдері. 

Итшомыртгүлділер (Крушинагүлділер) қатары. Жалпы сипаттама. Итшо-
мырттар тұқымдасы. Вегетативтік органдардың, гүлдің, жемістің құрылысы. 
Негізгі өкілдері және олардың шаруашылық мәні. 

Жидегүлділер қатары. Жиделер тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Жергілікті 
флорадағы өкілдері және олардың шаруашылық мәні. 
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Жүзімгүлділер қатары. Жүзімдер тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Ве-
гетативтік органдардың, гүлдің, жемістің құрылысы. Шаруашылық мәні. 

Селдерейгүлділер (Аралиягүлділер) қатары. Жалпы сипаттама. Аралиялар, 
Сельдерейлер тұқымдастары. Морфологиялық, анатомиялық, биологиялық, 
биохимиялық ерекшеліктері. Негізгі өкілдері. Жергілікті флорадағы өкілдері. 
Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Ворсянкагүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Үшқаттар, Валерианалар, 
Ворсянкалар тұқымдастары. Гүлдің және жемістің құрылыс ерекшеліктері. 
Географиялық таралуы. Негізгі өкілдері. 

Ламиидтер класс тармағы.  Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Алқагүлділер қатары.  Алқалар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Мор-

фологиялық және биологиялық ерекшеліктері.  Таралуы.  Негізгі өкілдері. 
Айлаулықгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Айлаулықтар (Бурачниктер) 

тұқымдасы. Морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері. Шаруашылық мәні. 
Сабынкөкгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Жолдықтар (Подорожниктер), 

Сабынкөктер (Норичниктер) тұқымдастары. Анатомиялық, морфологиялық 
ерекшеліктері. Гүлдің эволюциясы. Таралуы. Негізгі өкілдері. 

Тауқалақайгүлділер қатары. Тауқалақайлар (Ерінгүлділер) тұқымдасы. 
Морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері.  Таралуы. Негізгі өкілдері, 
олардың шаруашылық мәні. 

Астеридтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қос жарнақтылар 
системасындағы орны. Қатарларға бөлінуі. 

Қоңыраушагүлділер қатары.  Қоңыраушалар тұқымдасы. Морфологиялық 
және биологиялық ерекшеліктері. Негізгі өкілдері. 

Астрагүлділер қатары. Астралар (Күрделігүлділер) тұқымдасы. 
Анатомиялық, морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Гүлдің, 
гүлшоғырының, жемістің құрылысы. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі. Таралуы. 
Қатар өкілдерінің табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. Жергілікті 
флорадағы негізгі өкілдері. 

 
Лилиопсидтер немесе дара жарнақтылар класы 
Жалпы сипаттама. Эволюцияның негізгі бағыттары. Класс тармақтарына 

бөлінуі. 
Алисматидтер класс тармағы.  Жалпы сипаттама.  Қатарларға бөлінуі. 
Теңгебасгүлділер қатары. Теңгебастар (Сусактар) тұқымдасы. Құрылыс және 

экология ерекшеліктері. Гүлшоғырының, гүлдің құрылысы. Өкілдері. 
Алисмагүлділер қатары. Жалпы сипаттама.  Алисмалар тұқымдасы. 

Құрылыс және экология ерекшеліктері. Гүлдің және жемістің құрылысы. 
Таралуы. 

Елекшөптәріздігүлділер қатары.  Жалпы сипаттама. Елекшөптәрізділер 
тұқымдасы. Құрылыс және экологиялық ерекшеліктері. Гүлдің және жемістің 
құрылысы. Таралуы. 
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Шылаңгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Шылаңдар (Рдесттер) 
тұқымдасы. Экологиялық және құрылыс ерекшеліктері. Гүлдің, жемістің 
құрылысы. Таралуы. 

Наядагүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Наядалар тұқымдасы. Құрылыс 
және биологиялық ерекшеліктері. Таралуы. 

Лилиидтер класс тармағы.  Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Лалагүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Вегетативтік органдардың, гүлдің, 

жемістің эволюциясы. Лалалар (Лилиялар) және Құртқашаштар (Касатиктер) 
тұқымдастары. Морфологиялық, анатомиялық және экологиялық ерекшеліктері. 
Таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Амариллисгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Жуалар, Агавалар, 
Амариллистер, Иксиолириондар. тұқымдастары. Вегетатаивтік органдардың, 
гүлдің, жемістің құрылыс ерекшеліктері. Экологиясы. 

Сүйсінгүлділер қатары. Сүйсіндер (Ятрышниктер немесе Орхидеялар) 
тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Морфологиялық және биологиялық 
ерекшеліктері. Гүл құрылысының ерекшеліктері. Тозаңдануға бейімділігі. 
Таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Елекшөпгүлділер қатары. Елекшөптер (Ситниктер) тұқымдасы. Жалпы 
сипаттама. Экологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Таралуы. Негізгі 
өкілдері. 

Қияқөлеңгүлділер қатары. Қияқөлеңдер (Осокалар) тұқымдасы. Жалпы 
сипаттама. Морфологиялық, анатомиялық және экологиялық ерекшеліктері. 
Гүлдің эволюциясы. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі. Өкілдері. Таралуы. 
Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Қоңырбасгүлділер қатары. Қоңырбастар (Злактар) тұқымдасы. Жалпы 
сипаттама. Морфологиялық, анатомиялық және биологиялық ерекшеліктері. 
Гүлдің, гүлшоғының құрылысы. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі. Таралуы. 
Негізгі өкілдері. Қоңырбастардың табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Арецидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. 
Пальмагүлділер қатары. Пальмалар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Вегетативтік 
органдардың, гүлдің, жемістің құрылысы. Биологиялық ерекшеліктері. Таралуы. 
Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні. 

Аройникгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Аройниктер, Ряскалар 
тұқымдастары. Морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Гүлдің 
эволюциясы. Таралуы. Мәні. 

Қоғагүлділер қатары. Қоғалар (Рогоздар) тұқымдасы. Жалпы сипаттама. 
Гүлдің, жемістің құрылысы. Таралуы. 

Ескерту. Жоғарғы оқу орнының оқыту жоспары бойынша "Жоғары сатыдағы 
өсімдіктер систематикасы" курсына бөлінген сағаттар санына сәйкес 
жабықтұқымды өсімдіктер қатарларының және тұқымдастарының саны 
өзгертілуі мүмкін. Тұқымдастар сипаттамаларында туыстардың және түрлердің 
саны; географиялық таралуы, тіршілік формалары, гүлдің, гүлшоғырының, 
жемістің, тұқымның және вегетативтік органдардың құрылысы; эволюция 
қатарындығы орны, туыстық байланыстары; әлем және жергілікті флорадағы 
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негізгі өкілдері (егер осы тұқымдастың жергілікті флорада сирек, реликтті, 
жойылуға айналған түрлері болса, оларды атап өткен жөн); топтың табиғаттағы 
және халық шаруашылығындағы мәні қарастырылуы тиіс. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Өсімдік клеткасы. Қор заттары және қосындылар 
2. Түзуші, жабындық ұлпалар, механикалық және өткiзгіш ұлпалары 
3. Өскін  морфологиясы 
4. Тамырдың анатомиясы және морфологиясы 
5. Өркен морфологиясы. Бүршіктертер құрлысы және түрлері 
6. Орталық цилиндр эволюциясы. Стела теориясы 
7. Сабақ анатомиясы және морфологиясы 
8. Жапырақ анатомиясы және морфологиясы 
9. Гүл, гүлшоқтар, жемістер 
10.  Балдырлар. Цианофиттер. Родофиттер, Хлорофиттер және 

Охрофиттер 
11. Оомицеттер, миксомицеттер 
12. Хитридиомицеттер, зигомицеттер 
13. Аскомицеттер, базидиомицеттер, анаморфты саңырауқұлақтар 
14. Қыналардың морфологиясы және систематика 
15. Мүктәрізділер, плаунтәрізділер, қырықбуынтәрізділер, 

папоротниктәрізділер 
16. Қылқан жапырақтылар 
17. Магнолиопсидтер 
18. Лилиопсидтер 

 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Цитология және клеткалық биологияның негізгі жетістіктері 
2. Пластидтердің шығуы, құрылысы мен қызметі 
3. Өсімдік ұлпаларының жіктелуі 
4. Өркен және өркендер жүйесі 
5. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің өстік мүшелерінің құрылымы 
6. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер жемістерінің және гүлдерінің 

морфологиясы 
7. Өсімдіктердің экоморфологиясы 
8. Балдырлардың экологиялық топтары 
9. Балдырлар – биотехнология нысандары 
10. Саңырауқұлақтардың паразитизмі 
11. Саңырауқұлақтардың экологиялық- трофикалық топтары 
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12. Лихенезделген саңырауқұлақтар 
13. Қазба архегониялы өсімдіктер 
14. Қылқан жапырақтылардың таралуы, табиғаттағы және халық 

шаруашылығындағы маңызы 
15. Жабықтұқымды өсімдіктердің таралуы, олардың табиғаттағы және 

шаруашылықтағы мәні  
16. Магнолиопсидтер мен лилиопсидтердің салыстырмалы талдауы 
17. Өсімдіктердің систематикасын дамытуда ботаникалық бақтардың 

алатын орыны 
18. Қазақстан Қызыл кітабына енген өсімдіктер 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Нестерова С.Г. Лабораторный практикум по «Систематике растений». 

Учебно-метод пособие. Алматы, 2011, -82 с. 
2. Бегенов Ә., Тыныбеков Б., Ахметова А., Чилдибаева Ә. Өсімдіктер 

анатомиясы мен морфологиясының зертханалық практикумы. - Алматы: «Қазақ 
университеті», 2011. 188 б. 

3. Курманбаева М.С. Ботаника негіздері мен өсімдіктер әлемінің 
әралуандылығы.-Алматы, 2011, -101б. 

4. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер систематикасы Б.М. Силыбаева, 
Ж.К.Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В. Полевик. –Семей, 2010ж. 587бет. 

5. Айдосова С.С., Ахметова А.Б. Лабораторный практикум по 
«Структурной ботанике». Алматы: Изд-во «Қазақ университеті», 2010. 160 с. 

6. Ботаника: в 4-х т.: учеб.для студентов вузов / под ред. А. К.Тимонина.- 
М.: Академия, 2009. Т.4, кн. 2: Систематика высших растений. - 350 с. 

7. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О., Назарбекова С.Т., Нуркенова 
А.Т., Гаврилькова Е.А. Систематика низших растений.Учебно-методическое 
пособие- Караганда. 2009. -188с. 

8. Лотова Л.И. Ботаника: морфология и анатомия растений. М., изд-во 
«Комкнига», 2007. 510 с.  

9. Ботаника: Курс альгологии и микологии: Учебник /Под ред. Ю.Т. 
Дьякова- М.: Изд-во МГУ, 2007- 559с. 

10. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Бытычина Т.Б., 
Шорина Н.И., Савиных Н.П. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и 
морфология растений- М.: Академкнига, 2007- 543 с. 

11. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. 
Систематика высших, или наземных растений.  М.Академия. 2006. 464 с.  

12. Паршина Г.Н., Нестерова С.Г. Биоразнообразие растений. Алматы. 
2006. 316 с. 

13. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Бытычина Т.Б., 
Шорина Н.И., Савиных Н.П. Ботаника с основами фитоценологии, анатомии и 
морфологии растений. М., ИКУ «Академкнига», 2006. 544 с. 
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14. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. М. Эдиториал 
УРСС, 2000, 526 с. 

15. Нестерова С.Г. Практический курс систематики высших растений. 
Алматы. 2001. -119с.  

16. Абдрахманов О.А., Абдрахманова А.О., Ержанов Т.Н., Назарбекова 
С.Т. Практические работы по систематике низших растений. Часть 2. 
Лабораторный практикум по грибам и лишайникам.  Караганда. Изд-во КарГУ, 
2001. -144с 

17. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. Серебрякова Т.И., 
Шорина Н.И. Ботаника: Морфология и анатомия растений. - М.: Изд-во 
«Просвещение», 1988. - 480 с.  

 
Қосымша: 
1. Нестерова С.Г., Аметов А.А., Мырзакулов П.М. 500 тестов по курсу 

"Систематика растений" Алматы.2007. 114 с. 
2. Паршина Г.Н., Нестерова С.Г. Биоразнообразие растений. Алматы. 

2006. 316 с. 
3. Назарбекова С.Т. 500 тестов по курсу "Систематика растений", Часть 

1. - Алматы, 2005. 
4. Бекмуратова С.Т. Полевая практика по ботанике. - Алматы: Қазақ ун-

ті, 2003.- 52 с. 
5. Сергиевская Е.В. Систематика высших растений: практ.курс. – 2-е 

изд. – СПб., 2002.- 448 с. 
6. Паршина Г.Н., Касымбеков Б.К. Практический курс ботаники. 

Алматы, 2001. 84 с. 
7. Айдосова С.С. Методические указания по курсу "Морфология и 

анатомия растений". - Алматы, 1999.- 33 с. 
8. Назарбекова С.Т. Краткий курс лекций по систематике низших 

растений. Учебное пособие. Алматы. Изд."Қазақ университеті". 1999г. 129 с. 
9. Лотова Л.И. Анатомия стеблей и вторичных проводящих тканей 

древесных растений.- М.: Изд-во МГУ, 1990.- 58с. 
10. Лотова Л.И. Сравнительная анатомия высших растений. - М.: Изд-во 

МГУ, 1989.- 79 с. 
11. Иллюстрированный определитель растений Казахстана. В 2-х т.Алма-

Ата.1969, 1972 
12. Флора Казахстана. В 9-ти томах. Алма-Ата. 1956-1966. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
«Микробиология» курсының мақсаты – студенттерді микроорганизмдер 

әлемімен және олардың негізгі қасиеттерімен таныстыру, микробиология 
саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық маңыздылығын анықтау, 
микробиологияның басқа биологиялық салаларымен байланысын көрсету, 
микробиология саласындағы жаңалықтардың әлемдік көзқарасын және әлеуметтік 
– этикалық маңыздылығын айқындау болып табылады. 

Курсты игеру нәтижесінде студенттер микробтар әлемі жайында, олардың 
тірі табиғаттағы орнын, микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін, классификация 
принциптері, микроорганизмдердің табиғаттағы және адам өміріндегі рөлін, 
олардың практикада қолданылуын білуі қажет. Мектептер мен үйірмелерде 
көрнекті тәжірбиелерді қою, санитарлы - гигиеналық шараларды ғылыми 
деңгейде жүргізуді игеру қажет. Зертханалық сабақтарда микроорганизмдермен 
жұмыс істеу әдістеріне, микроорганизмдерді бөліп алу мен дақылдауды 
практикалық дағдыларына, микроорганизмдермен жұмыс істеу ережелерін 
сақтауға, су, ауа, топырақ және тағамдық өнімдерді микробиологиялық анализдеу 
әдістеріне дағдылануы қажет. 

 «Микробиология» пәнін оқу нәтижесінде студент білу керек: 
-  микроб клеткаларының құрылымдық ұйымдасуын және 

функцияларының заңдылықтарын; 
-  прокариоттардың шығу тегі мен таксономиясын, негізгі бактерия 

топтары мен олардың өкілдерінің сипаттамасын; 
-  микроорганизмдерді дақылдау принциптері мен әдістерін, 

прокариоттардың метаболизмі мен физиологиясын; 
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-  заттар айналымындағы микроорганизмдердің рөлін; 
-  микробиологияның теориялық және практикалық маңыздылығын 

және басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланысын; 
-  микробиология саласындағы жаңа жетістіктерді және 

микроорганизмдердің халық шаруашылығының әртүрлі салаларында, 
медицинада, экологияда қолданудың болашағын. 

істей білу керек: 
- «Микробиология» пәнінен алған білімін басқа биологиялық пәндерді 

(молекулалық биология, физиология) игеру барысында қолдану; 
-  микробиологиялық өнеркәсіп пен биотехнологияның негізі ретінде 

микробиологиядан алған теориялық білімін қолдану керек;  
- практикалық жұмыста және тәжірибелік зерттеулерде 

микроорганизмдермен жұмыс жасаудың негізгі әдістерін. 
меңгеру керек: 
- микроорганизмдердің штаммдарын бөліп алу және олардың 

тазалығын қадағалау дағдысын; микроорганизмдерді сандық есептеуді; 
морфологиялық және физиолого-биохимиялық зерттеу жүргізу әдістерін.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы  
1 Кіріспе 
2 Тірі ағзалар жүйесіндегі микроорганизмдердің рөлі 
3 Микроорганизмдерді зерттеу әдістері 
4 Прокариоттардың ультрақұрылымдық ұйымдасуы 
5 Микроорганизмдерді бөліп алу, дақылдау және олардың өсуі 
6 Прокариоттардың метаболизмі 
7 Энергетикалық және биосинтетикалық процестер 
8 Микроорганизмдер систематикасы 
9 Микроорганизмдердің генетикасы 
10 Микроорганизмдер және қоршаған орта 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәннің мақсаты мен міндеттері: 
Жалпы микробиология студенттерді микроорганизмдердің қасиетімен, 

олардың физиологиясы мен метаболизмінің ерекшеліктерімен таныстыру және 
микроорганизмдердің қоршаған ортаны қорғаудағы, медицинадағы және 
биотехнологиядағы  практикалық рөлін айқындау.    

Студенттер зертханалық сабақтарда микроорганизмдерді дақылдауға 
арналған қоректік орталарды дайындауды, оларды заласыздандыру әдістерін, 
зертханалық жағдайда микроорганизмдермен жұмыс істеу ережелерін білуі қажет. 
Микрорганизмді микроскоптау мен әртүрлі қоректік орталарда дақылдау 
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әдістерін, олардың өсу динамикасын анализдеуді және таксономиялық белгілерін 
бағалау жүргізуді игеруі қажет.  

Пәнді оқыту міндеттері: 
Пәнді оқу барысында студенттер: 
- микроорганизмдердің ультрақұрылымдық ұйымдасуы, олардың өсуі 

мен көбею ерекшеліктері; энергия алу жолдарының әртүрлілігі; 
классификациялау принциптері; олардың адам өмірі мен табиғаттағы рөлі туралы 
білім алуы керек; 

- зерттеу жүргізу және осы пәнді оқыту барысында 
микроорганизмдердің ерекшеліктері туралы игерген негізгі білімдерін қолдана 
алуы керек; 

- қоршаған ортаның әртүрлі объектілерінен таза дақылдарды бөліп алу 
және микроорганизмдерді өсіруді үйрену керек; 

- ғылыми зерттеулер жүргізу барысында әртүрлі систематикалық 
топтар микроорганизмдерінің сипаттамасын құрастыру туралы практикалық 
дағдылары болуы керек; 

- практикалық мәліметтерді математикалық өңдей білуі керек; 
- алған білімдерін теориялық дайындық деңгейін көтеру үшін және 

практикалық жұмыстар жүргізу үшін қолдана білуі керек. 
«Микробиология» курсын меңгеру үшін студенттерге төменмолекулалық 

биологиялық молекулалар, бейорганикалық химия, ботаника, зоология, 
биохимиядан алған білімдері қажет.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе 
Мақсаты мен негізгі міндеттері. Микробиология – ұсақ тірі ағзалар әлемін – 

микроорганизмдерді және олар тудыратын процестерді зерттейтін ғылым. 
Микроорганизмдер әлеміне бактериялар, ашытқылар және микроскопиялық 
саңырауқұлақтар жатады. Микробиологияның заманауи мәселелері туралы жалпы 
түсінік. Биологиялық пәндер мен басқа ғылымдар арасындағы микробиологияның 
орны. Заманауи биологияның дамуындағы микробиологияның рөлі. 

Микробиологияның даму тарихы. А.Ван Левенгуктың микроорганизмдерді 
ашуы. Микробиологияның дамуындағы Пастер кезеңі. Л. Пастердің және оның 
мектебі жұмыстарының микробиология дамуындағы маңызы. Р.Кох және 
мектебінің жалпы және медициналық микробиологияның дамуындағы үлесі. 
С.Н.Виноградский, М.Бейеринк, В.Л.Омелянский, А.Клюйвер және т.б. 
жұмыстары. Микробиологияның әртүрлі бағыттарының дамуы: зерттеу нысанасы 
бойынша – бактериология, микология, паразитология және вирусология; тіршілік 
ету аймағына қарай – жалпы, медициналық, топырақ және су; қолданылуына 
байланысты -  ауылшаруашылық, өнеркәсіптік. 

Микробиология дамуының қазіргі бағыттары мен тендециялары. 
Микробиологияның Қазақстанда дамуы.  
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Микроорганизмдердің практикалық қолданылуы. Микроорганизмдерді 
қолдану аясы. 

 
Тірі ағзалар жүйесіндегі микроорганизмдердің рөлі 
Микроорганизмдер әлемі, жалпы белгілері және алуантүрлілігі. 

Прокариоттық және эукариоттық микроорганизмдер, олардың ерекшеліктері. 
Виттекер жүйесі бойынша Prokaryotae (Monera) және Protista патшалығына бөлу. 
Архебактериялардың ашылуы. К. Воздың тірі организмдер жүйесінің 
концепциясы. Прокариоттардың негізігі бөлімдері: эубактериялар (грациликуттар, 
фирмикуттар), архебактериялар (мендозикуттар), микоплазмалар (тенерикуттар), 
олардың ерекшеліктері. 

 
Микроорганизмдерді зерттеу әдістері 
Жарық микроскоптарының әртүрлілігі: қараңғы, фазалы-контрастты, 

ультракүлгін, люминисцентті. Тірі және фикцирленген нысаналарды зерттеу. Бояу 
әдістері. Қарапайым бояғыштарды қолдану. Дифференциалды бояу (Грамм әдісі 
бойынша, қышқылға тұрақтыларды); спораларды, жіпшелерді, қосымшаларды 
және капсулаларды анықтау үшін арнайы бояу. Электронды микроскопия: 
трансмиссионды және сканерлеуші. Таза дақылдарды алу әдістері. Жинақтаушы 
дақылдар. 

 
Прокариоттардың ультрақұрылымдық ұйымдасуы 
Прокариоттардың морфологиялық алуантүрлілігі. Прокариоттық 

клеткалардың пішіні және мөлшері. Бірклеткалы және көпклеткалы түрлері.  
Прокариоттардың беттік құрылымдары. Шырышты беттік құрылымдар: 

шырышты қабаттар, капсулалар, қапшық. Шырышты беттік қабаттардың 
химиялық табиғаты және қызметі.  

Пилилар (фимбриялар); құрылысының типтері және қызметтері.  
Бактериялардың клетка қабырғасы құрылысы және қызметі. Фирмикуттық 

және грациликуттық бактериялардың клетка қабырғасы құрылысының 
ерекшеліктері. Архебактериялардың клетка қабырғасы. Протопластар, 
сферопластар және бактериялардың L- формалары, олардың қасиеттері.  

Бактериялардың талшықтарының құрылысы, орналасуы және қызметі. 
Спирохеттердің аксиальды жіпшелер, прокариоттар қозғалысының түрлері. 
Таксистер. Хемо-, фото- және магнитотаксис. 

Цитоплазматкалық мембрана, құрылысы және қызметі. Бактериялардың 
клетка ішілік мембраналық құрылымдары. Прокариоттық клеткалардың 
цитоплазмасы, рибосомалары. Клеткаішілік қосылыстар (аэросомалар, 
магнитосомалар, хлоросомалар, фикобилисомалар, карбоксисомалар, 
параспоралық кристалдар). Қор заттар. 

Прокариоттардың генетикалық аппараты. Ядролық аппарат құрлымы. 
Бактерияның нуклеоиды, құрылысы, мөлшері, қызметі және оны анықтаудың 
әдістері. 
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Бактериялардың клеткалық циклы және бөлінуі. Бөлінудің алуантүрлігі. 
Клеткалық циклдар: мономорфты, диморфты, полиморфты. 
Простекбактерияларның морфологиясы және клетка циклы. 
Миксобактериялардың тіршілік циклы.  

Бактериялардың дифференциялануының типтері. Бактериялардың 
тыныштық күйдегі клеткаларының негізгі типтері: эндоспоралар, экзоспоралар, 
цисталар, акинеттер. Эндоспоралардың түзілуі, құрылысы және қасиеті, өсуі. 
Көбею қызметін атқаратын формалар (базоциттер, гормогониялар, экзоспоралар) 
Маманданған метаболиттік қызметі бар клеткалар (гетероцисталар, 
бактероидтар). 

 
Микроорганизмдерді бөліп алу, дақылдау және олардың өсуі 
Микроорганизмдерді топырақтан, судан, тағамдық өнімдерден бөліп алу 

әдістері. Жинақ дақылдар, элективтілік принциптері. Микроорганизмдердің таза 
дақылдары, анықтау және оларды алу әдістері. Штамм, клон. Моно – және аралас 
дақылдар.   

Қоректік орталардың құрамы мен физикалық күйінің негізгі типтері. 
Микроорганизмдерді дақылдау әдістері. Аэробты және анаэробты 
микроорганизмдерді дақылдау. Беттік және терең дақылдау. Мерзімді және 
үздіксіз дақылдау. Популяция және клетканың өсуі. Популяцияның мерзімді 
дақылда өсуінің заңдылықтары. Өсу қисығы. Өсу фазалары.  

 
Прокариоттар метаболизмі 
Прокариоттардың қоректенуі. Қоректену жолдары. Көміртегі және энергия 

көзіне байланысты микроорганизмдердің қоректену типтері. Прототрофтар, 
ауксотрофтар, паратрофтар. Сапрофиттер және паразиттер. Прокариот 
клеткаларының химиялық құрамы. Прокариот клеткаларына қоректік заттардың 
енуі.  

 
Энергетикалық және биосинтетикалық процестер 
Энергетикалық және биосинтетикалық процестер. Гетеротрофтар және 

автотрофтардағы энергетикалық және биосинтетикалық процестердің байланысы. 
Энергетикалық процестер. Энергияны алу жолдары. Эндогенді және экзогенді 
тотығатын субстраттар. Электронтасымалдау жүйесіндегі электрон 
тасымалдаушылар, олардың әртүрлі микроорганизмдердегі ерекшеліктері. 
Электрондардың соңғы акцепторлары. Гексозаның ашу жолдары: 
гексозодифосфатты, пентозофосфатты, КДФГ-жолы. 

Ашу. Ашу түсінігінің анықтамасы. Мономерлі және полимерлі 
қосылыстарды ыдырату. Спирттік ашу процесі. Пастер эффектісі, ашудың үш 
түрі. Сүтқышқылды, құмырысқақышқылды, майқышқылды, ацетонобутиленді 
ашу. Ашудың екі фазалығы. Ашудың әртүрін қоздыратын микроорганизмдердің 
сипаттамасы. 

Тыныс алу. Анаэробты тыныс алу. «Анаэробты тыныс алу» түсінігінің 
анықтамасы. Электрондар доноры және акцепторлары. Денитрификация, 
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нитраттарды және азоттың басқа да қосылыстарын тотықсыздандыратын 
микроорганизмдер. Сульфатредукция. Сульфатредукциялаушы бактериялар. 
Көмірқышқылын электрон акцепторы ретінде қолданатын метантүзуші 
бактериялар.  

Аэробты тыныс алу. Оттегінің әртүрлі субстраттарды тотықтыруға қатысу 
түрлері. Оксигеназалар және оксидазалар, олардың метаболизм процесіндегі рөлі. 
Жоғарымолекулалық табиғи органикалық заттардың тотығуы (белоктар, 
көмірсулар, липидтер, нуклеин қышқылдары, көмірсутектер). Төменмолекулалық 
циклдық және циклдық емес қосылыстардың тотығуы. Толық және толық емес 
тотығу. Түзілетін өнімдер. Микроорганизмдердің әртүрлі органикалық 
қосылыстарды пайдаланудағы үшкарбон қышқыл және пентозофосфаттық 
тотықтыру айналымдарының рөлі. Шіру процесінің қоздырғыштары 
(аммонификаторлар), көмірсутектерді тотықтыратындар, уробактериялар, 
сіркеқышқылды бактериялар. 

Жалтырауық бактериялар. Жарқырау мен электронтасымалдау жүйесінің 
қызметінің байланысы.  

Метан, метанол және бір көміртекті қосылыстарды тотықтырушы 
микроорганизмдер (метилотрофтар). 

Автотрофты және гетеротрофтылардың бейорганикалық қосылыстарды 
тотықтыруы. Хемолитотрофтардың топтары: нитрификациялаушы, күкірт 
тотықтырушы, сутекті, темірбактериялар. Облигатты және факультативті 
хемолитоавтотрофтар. Хемолитогетеротрофтар.  

Нитрификация, процестің фазалары. Автотрофты және гетеротрофты 
нитрификация. Микроорганизмдердің күкірт қосылыстарын тотықтыруы. 
Тотықтыру жолдары, соңғы өнімдер. Молекулалық сутектің тотығуы. Темір, 
марганец қосылыстарының және т.б. элементтердің тотығуы. Бұл процестердің 
маңызы.  

Прокариоттардың жарықты қолданылуы. Фототрофты  прокариоттар, 
қоңыр-қошқыл және жасыл бактериялар, гелиобактерия, цианобактерия 
прохлорофиттердің негізгі қасиеттері. Фотосинтезделуші пигменттер, 
фотосинтезделуші аппараттардың құрылысы және микроорганизмдердегі 
фотосинтездің ерекшеліктері. Оксигенді және аноксигенді фототрофия.  
Галобактериялардың күн сәулесінің энергиясын қолданылуы.  

Биосинтетикалық процесс. Автотрофты және гетеротрофтылардың 
көмірқышқылын ассимиляциялауы. Көміртектің рибулезобифосфаттық 
айналымы, оның таралуы. Жасыл күкіртбактерия және метантүзуші 
бактериялардың СО2 ассимиляциялауы. Формальдегидті микроорганизмдердің 
қолданылуы.  

Азот қосылыстарының сіңірілуі. Ассимиляциялық нитратредукция. 
Молекулалық азоттың фиксациялануы, процестің механизмі. Бос және 
симбиоздық тіршілік ететін азотфиксаторлар. Аминқышқылдардың түзілуі.       

Клетканың негізгі биополимерлерінің синтезделуі: белоктар, нуклеин 
қышқылдары, липидтер, көмірсулар, клетка қабырғасының компоненттері. 
Екіншілік метаболиттердің биосинтезі.  
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Метаболизмнің реттелу дәрежесі мен биохимиялық негіздері. Ферменттер 
синтезінің реттелу механизмі (индукция, репрессия). Ферменттер активтілігінің 
реттелуі. 

 
Микроорганизмдер систематикасы 
Прокариоттардың систематикасының негізгі принциптері. Бактериялардың 

дәстүрлі фенотиптік систематикасы. Нөмерлік таксономия. Таксономиялық 
деңгейлер, популяция, штамм, культура, клон. Бактериялардың бинарлы 
номенкулатурасы. Серодианостика. Бактериялардың қазіргі фенотиптік 
систематикасы. Хемосистематика. Геносистематика. Бактериялардың 
филогенетикалық систематикасы. Бактериялардың идентификациясы және 
практикалық классификация. Берги (Bergye) прокариоттардың анықтамалығы. 
Морфологиялық, цитологиялық, культуралдық, физиологиялық және 
биохимиялық белгілердің микроорганизмдерді систематикалаудағы мәні. 
Бактерияларды жеке топтарының сипаттамасы.  

Эукариоттық микроорганизмдердің қысқаша сипаттамасы. 
Микроскопиялық саңырауқұлақтар, микробалдырлар және қарапайымдардың 
морфологилялық ерекшеліктері. 

 
Микроорганизмдердің генетикасы 
Фенотиптік және генотиптік өзгергіштік. Өзгергіштіктің мутациялық 

табиғаты. Спонтанды және индукциялық өзгергіштік. Мутациялардың жиілігі, 
олардың алуантүрлігі. Мутацияның типтері. Мутагендер, олардың табиғаты, 
әсерінің молекулалық механизмі. Мутацияның маңызы. Бактериялардың 
репаративтік жүйелері, олардың геномның тұрақтылығын сақтаудағы рөлі. 
Микроорганизмдердің селекциясы. Прокариоттық микроорганизмдердегі 
генетикалық ақпараттың алмасуы. Прокариоттардың генетикалық 
рекомбинациясы: трансформация, трансдукция, конъюгация. Плазмидтер, 
биологиялық рөлі, хромосомаға интеграциялануы. Транспозондар туралы түсінік. 
Вирустар мен плазмидтерді генетикалық инженерияда қолдану.  

Эукариоттарда кездесетін рекомбинация. Жынысты және парасексуальді 
процестер. Гибридиологиялық анализ негіздері. Саңырауқұлақтардың тетрадалық 
анализы. Цитоплазмалық тұқымқуалаушылық.  

 
Микроорганизмдер және қоршаған орта 
Микроорганизмдердің таралуы және биогеохимиялық тіршілік әреткеті.  

Прокариоттардың тіршілік ету аймағы. Микроорганизмдердің ауа, топырақ, 
суқоймаларында таралуы және рөлі. Экожүйе түсінігі. Микроорганизмдердің 
табиғаттағы негізгі элементтердің - көміртек, азот, күкірт және т.б. айналымына 
қатысуы. Микроорганизмдердің топырақ түзу процесі мен құнарлығын 
арттырудағы рөлі. Микроорганизмдердің органикалық заттарды 
минерализациялауға қатысуы. Табиғи қосылыстарды ыдырату. 
Микроорганизмдердің пайдалы қазба орындарында таралуы және рөлі. 
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Микроорганизмдердің қалдықтарды қайта өңдеуде және улы заттарды 
детоксикациялаудағы рөлі.  

Микроорганизмдердің өзара қарым-қатынасы. Симбиоз типтер: экзо- және 
эндосимбиоз; мутализм және паразитизм. Факультативті және облигатты 
симбионты. Микроорганизмдердің симбиоздық ассоциациясы, олардың 
алауантүрлігі және маңызы.  

Микроорганизмдер және өсімдіктер. Ризосфералық және эпифиттік 
микрофлора. Симбиоздық азотфиксация. Микоризалар. Фитопатогенді 
микроорганизмдер. 

Адамның қалыпта микрофлорасы, оның рөлі. Күйісқайтаратын малдардың 
микроорганизмдері, олардың рөлі. Насекомдар мен басқада жануарлардың 
симбионттары, олардың мәні. Адам және жануарлар патогенді 
микроорганизмдері. Патогенділік және вируленттілік. Патогенділік факторлары. 
Микроорганизмдердің токсин түзуі. Иммунитет туралы түсінік. Гнотобионттар, 
алу және ғылыми зерттеулердегі маңызы.  

Микроорганизмдерге қоршаған орта факторларының әсері. 
Микроорганизмдердің температураға байланысты өсуі. Психрофилдер, 
мезофилдер, термофилдер және олардың ерекшеліктері. Микроорганизмдерге 
гидростатикалық қысымның әсері. Микроорганизмдердің суды қажетсінуі. 
Осмофилдер және галофилдер, олардың ерекшеліктері. Әлсіз, орташа және 
экстремальді галофилдер. Галотолерантты формалары. Микроорганизмдердің 
молекулалық оттегіне қатынасы: аэробты және анаэробты (облигатты және 
факультативті);  аэротолерантты анаэробтар және микроаэрофилдер. 
Алкалофильді, қышқылға төзімділер және ацидофильді микроорганизмдер. 

Антимикробтық заттар, өзінділігі және әсер ету механизмі. Антимикробтық 
заттардың практикалық маңызы: химиотерапевтік препараттар, консервлеуші, 
дезинфициялаушы және заласыздандырушы қосылыстар. 

Радиация, микроорганизмдерге әсер етуі. Микроорганизмдердің 
ультракүлгін және иондаушы сәулелерге төзімділігі.   

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Микробиологиялық зертханада жұмыс істеу ережесі. Микроскоптау 
техникасы. 

2.  Микробиологиялық препараттарды дайындау әдісі. 
3. Бактериялар морфологиясы. Актиномицеттер және саңырауқұлақтар 

морфологиясы. 
4. Бактерия клеткасының құрылысы.  
5. Микроорганизмдер клеткасының санын анықтау әдістері. 
6. Микроорганизмдерді бөліп алу әдістері.  
7. Микроорганизмдерді дақылдау.  
8. Таза дақылдардың қасиеттерін бөліп алу және зерттеу. 
9. Бактерияларға сыртқы орта факторларының әсері.  
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10. Микроорганизмдердің табиғатта таралуы. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Қоректік орталар, олардың классификациясы. Қоректік орталарға 

қойылатын талаптар. 
2. Бактерияларды қоректену типтері және механизмдері. Клеткаға 

қоректік заттардың тасымалдануы. 
3. Микроскопиялық саңырауқұлақтар және актиномицеттер 

сипаттамасы. 
4. Бактериялар ферменттері және олардың биологиялық мәні, 

классификациясы.  
5. Бактериялар плазмидалары- олардың фунуциясы, қасиеттері, 

классификациясы. Плазмидалардың генді инженерияда қолданылуы. 
6. Бактериялардың өзгергіштік формалары. Мутация және фенотиптік 

өзгергіштік.  
7. Заттар айналымындағы микроорганизмдердің рөлі. 
8. Су, ауа, топырақ микрофлорасы. 
9. Бактериялық клетканың құрылымы. Прокариоттық және эукариоттық 

клеткалардың айырмашылықтары. 
10. Грамоң және Грамтеріс бактериялардың құрылысының ерекшелігі. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Клетка биологиясы» курсы клетка биологиясының іргелі сұрақтарын 
қарауға, осы ғылымның қазіргі кездегі жеткен жетістіктерін білуге бағытталған 
және білікті мамандарды дайындауда, онымен қоса пән аралық байланыстарды 
жүйеге келтіруде қажет болып саналады. Осы курсты оқу барысында іргелі 
ғылымдардың (биохимияның, генетиканың, адам анатомиясының, адам және 
жануарлар физиологиясының, молекулалық биологияның және т.б.) 
жетістіктерінің арасындағы байланыстарға ерекше мән беріліп қаралады және 
сонымен қатар қолданбалы аспектілері қазіргі қоғамның өзекті міндеттерін 
шешуде қолданылады. Курстың бағдарламасы биология, химия, физика аралас 
пәндері бойынша пән аралық байланыс есебінде құрастырылған. Пәндер, білімге, 
біліктілікке және іскерлікке қажетті, оқып жатқан пәндерді меңгеруге арналған: 
Fiz 2203- Физика, Him 2204-Химия, Mat 2205 – Математика, Zoo 1206 –Зоология,   
Bot 1207- Ботаника және т.б. 

Бағдарлама модуль-блок түрінде құрастырылған. Оқу материалдарының 
мазмұны мен көлемі жеке модкль бойынша берілген, сондықтан студенттер еркін 
түрде оқыған сұрақтарына жауап бере алады. 

Осы курсты оқу барысында студенттер төменде көрсетілген кәсіптік 
білгірлікті білуі қажет: 

• цитологияның тарихын және клетка биологиясының жетістіктерін; 
• жарық, электронды микроскопия, сандық цитохимиялық 

иммуноцитохимиялық және клеткалар мен ұлпалардың құрылысын, қызметін 
басқа да тәсілдерді; 

• клетка теориясының негізгі қағидалары; 
• клетка ядросының құрылысы мен қызметін; 
• цитоплазманың, гиалоплазманың, цитозол құрылысы; 
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• клетканың маңызды бөлімі ретіде клета органелланың құрылысы мен 
қызметін; 

• клеткалардың бөліну механизмі және клетка циклінің регуляциясы; 
• қалыпты және патология жағдайындағы цитодифференцировканың 
• молекулярлы-генетикалық негізі; 
• клетка өлімінің түрлері (некроз және апоптоз); 
• клетка биологиясының ғылыми терминологиясын түсіну. 
меңгеруі тиіс: 
• in vivo және in vitro жағдайыда клеткалардың құрылысы мен қызметтерін 

анықтауда физико-химиялық тәсілдерді меңгеруі тиіс; 
• про және эукариот клеткалардың құрылыстарын және қызметтерін, 

клеткалардың тотипотентілігін және плюропотентілігін; 
• органеллалардың құрылыстары мен қызметтеріндегі қарым-

қатынастарын, тасымалдаудағы везикулалар жүйесін, тірек-қимыл жүйесін, 
биоэнергетикасын; 

• клеткалардың бөліну механизмдері мен клетка циклінін реттелуі; 
• цитодифференцировканың молекулалық-генетикалық негіздері; 
• патологиялық өзгерген клеткалардың сонын ішінде ісік клеткаларының 

пайда болу механизмі; 
• клеткалардың бағдарланған және күшпен өлуі. 
істей алуы керек: 
• жарық микроскоптарының негізгі түрлерімен жұмыс істеу; 
• цитологиялық және гистологиялық препараттарды, клеткалар 

культурасын микроскоптау; 
• клеткалардың түрлі типтерін ажырату; 
• клетка бөлінуінің морфологиялық белгілерін ажырату; 
• микроскоптау кезінде тірі және бекітілген клеткалардың негізгі 

элементтерін тауып, сипаттау; 
• микросуреттер мен электроннограммалардағы клеткалар мен олардың 

құрылымдық элементтерін сипаттап, анализдеу; 
• алынған деректерді статистикалық әдістер арқылы жүйелеу және 

жалпылау; 
• отандық және шетел әдебиеттерін анализдеу арқылы клеткалық биология 

саласындағы ғылыми ақпаратты іздеу. 
қабілеттілікке ие болуы керек: 
- ұлпалық, клеткалық және субклеткалық деңгейлерде тәжірибелік 

зерттеулер жүргізу; 
- қалыпты және патология жағдайындағы клеткалар мен ұлпаларды 

зерттеуде алынған білімдерді қолдану және талдау жүргізе білу. 
Алынған білімді және қабілеттілікті биология, экология, биомедицина, 

ауылшаруашылығы қызметі, биотехнология салаларында пайдалана алу.  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Клетка биологиясы» курсы электрондық және жарық микроскопия әдістері 

арқылы про және эукариот клеткаларының құрылысын және қызметін 
сипаттайтын цитология жетістіктеріне тарихи негізделген. Дегенмен, биохимия, 
биофизика, генетика, молекулярлы биология, даму биологиясы және басқа 
ғылымдар әдістерінің дамуымен, клетка құрамының құрылымдық-қызметін 
зерттеудегі таза морфологиялық «цитологиялық» тәсілдер ескіріп, көнеге 
айналды. Сондықтан «Цитология» курсының аты өзгертіліп, оның мазмұнына осы 
пәнге ұқсас жоғарыда көрсетілген пәндердің жаңа дәйектері енгізілген. Бұл 

№ Тақырыптар  атауы 
1 Цитоплазма тарихы. Клетка теориясының негізгі ережелері 
2 Клеткалар мен ұлпалардың қазіргі заманғы зерттеу әдістері 
3 Цитоплазма, гиалоплазма және органеллалар 

4 Биологиялық мембраналардың жалпы қасиеттері және плазмалық 
мембрананың құрылысы мен функциясы 

5 Вакуолярлы клетка жүйесіндегі органелланың құрылысы мен 
функциясы(эндоплазматикалық ретикулум) 

6 

Вакуолярлы клетка жүйесіндегі органелланың құрылысы мен 
функциясы   

(Гольджи аппараты, лизосомалар, сферосомалар, пероксисомалар, 
вакуольдер) 

7 Клетка биоэнергетикасы, митохондрияның құрылысы мен 
функциясы 

8 Пластидтің құрылысы мен функциясы, фотосинтез 
9 Клетканың тірек-қимыл жүйесі (цитоқаңқа) 
10 Клетка орталығының құрылысы мен функциясы 
11 Клетка ядросының құрылысы мен функциясы (кариология) 

12 Ядрошық – рибосомалардың көзі.  Ядролық қабықшаның 
құрылымы және қызметі 

13 Клеткалық цикл және клетка бөлінуі (митоз, амитоз, мейоз) 
14 Дифференциация және клетка патологиясы 
15 Клетканың өлуі:  некроз және апаптоз 
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әсіресе клеткаларды зерттеу әдістері, кариология, клеткалық бөліну, тірек-қозғалу 
жүйесі, клеткалық өлім және т.б. бөлімдерге қатысты. 

Курстың негізгі мақсаты – клеткалық биология саласындағы биолог-
мамандардың болашақта іргелі білім мен біліктілікті қалыптастыру, әртүрлі 
клетка түрлерінің құрылымы мен функциялық талдау икемділігін меңгеру, 
олардың клетка компоненттерінде ағзадағы өміршеңділігіне қалыптылығы және 
патологиясын бағалауы, биология, экология, биомедицина, ауылшаруашылықтық 
тәжірибені кәсіптік  деңгейде шеше білу. 

Курс мақсатына студенттерді клетканы зерттеуде құрылымдық және 
функционалдық көзқараспен дағдыларын арттыру кіреді, цитологиялық 
препараттар дайындау әртүрлі әдіспен қалыпты және патологиялық жағдайларда 
клеткалық процестерді талдай білуді үйретеді. 

Курста ерекше орын алатын прокариоттық және эукариоттық клеткалардың 
құрылымы мен функциясын зерттеу – олардың шығу тегі, клеткалық 
топтасуынын қалыптасу рөлін және көпклеткалық ағзаларды зерттеу. Студент 
түрлі клетка компоненттерін талдауда жүйелі көзқарас танытуы тиіс, элементарлы 
бірлік тіршілігіне клеткада бір-бірімен оқшауламай толық жиынтығын 
қарастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, студент мамандық бойынша 
ғылыми әдебиеттерге назар аударуы тиіс, мамандық бойынша терминологияны 
меңгеріп, презентация және цитологиядан ғылыми тақырыптар бойынша 
баяндамалар дайындап, конференцияларға қатысып, ғылыми зерттеу жұмысында 
жоғары оқу орны деңгейіндегі табыстың негізгі жолы деп айтуға болады. 

Курстың мақсаты in vivo және in vitro жағдайында адам және 
жануарлардың клеткалық жүйесі құрылысының, дамуының, қызметінің 
ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру, сонымен қатар клетка 
биологиясының даму преспективалары мен негізгі бағыттары және оның 
көмегімен биология, биомедицина, биотехнология, экология салаларында 
практикалық міндеттерді шешу болып табылады.  

Курстың негізгі міндеттері – студенттер клетка биология саласындағы 
алған теориялық білімдерін, практикалық дағдыларын келешекте ауыл 
шаруашылығы, медицина, қоршаған ортаны қорғау салалары бойынша қызмет ету 
барысында қолдана білу керек. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Цитология тарихы. Клетка теориясының негізгі ережелері 
Цитология және клетка деңгейіндегі биологияның басты 

жетістіктері.Клеткалық биологияның басқа пәндермен байланысы: эмбриология, 
генетика, биохимия, молекулярлық биология, биофизика, физиология, медицина, 
биотехнология. Клеткалық теориядағы зерттеу жұмыстары мен еңбектерінің 
рөлінде Р. Гук, А.Левенгук, Ф.Фонтана, Пуркиня, Мальпиги, Грю, Браун, Т. 
Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов және тағы басқа ғалымдардың үлесі. Клеткалық 
ағза дамуында, құрылымында, жұмыс істеуінің бірлігі, эукариот пен пркариоттың 
құрамының айырмашылықтары. Клетка бөлінуі – жалғыз ғана көбею 
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жолы.Клетканың  тотипотенттілігі және плюропотенттілігі. Маманданған 
клеткаларды саралау, қалыптастыру процесі болып табылады. 

 
Клеткалар мен ұлпалардың қазіргі заманғы зерттеу әдістері 
Клеткалық биология әдістерінің сипаттамасы. Жарық және электрондық 

микроскопия (әдіс негіздері және клетка құрылымы мен функциясында қолдану). 
Тірі клеткалы зерттеу әдісі (ағзадан тыс клеткалар мәдениеті  қараңғы аймақты, 
фазалық контрастты, поляризационды, люминесцентті микроскопия, 
цейтрафералық микротүсірілім). Бекітілген клеткаларды зерттеу әдісі 
(цитохимиялық сапалық және сандық әдістері). Арнайы эксперименталды – 
морфологиялық әдістер (радиациялық химерлер, диффузиялық камералар әдісі, 
культиверлеу, криоконцерванция, клеткаларды, ұлпаларды, мүшелерді 
трансплантациялау). Клетканы зерттеуде иммунохимиялық әдістер (Кунс 
реакциясы, гибридомдар, моноклональды антиденелерді алу). 

 
Цитоплазма, гиалоплазма және органеллалар 
Цитоплазма. Цитоплазманың жалпы құрылымы және функциясының 

сипаттамасы. Ядролық- цитоплазмалық қарым-қатынас. Цитоплазмалық 
химиялық құрамы. Цитоплазма матрицасы  (гиалоплазма). Құрылымдық 
коллоидты жүйесі (цитозоль) және оның қасиеттері. Гиалоплазманың 
функционалды мәні. Цитоплазманың (органелланың және клетканың маңызды 
емес құрылымы (клеткалық қосындылар). Клеткалық қосындылардың 
классификациясы. 

 
Биологиялық мембраналардың жалпы қасиеттері және плазмалық   

мембрананың құрылысы мен функциясы 
Клеткалық мембранадағы липидтер мен белоктар рөлі. Клетка 

мембранасының құрылымы, липопротеидті мембраналардың қазіргі заманғы 
моделі. Мембрана ассиметриясы: құрылымдық және 
функционалдық.Плазматикалық мембрана. Түрлі клетка типтеріндегі 
плазматикалық мембраналардың химиялық құрылымы мен құрамы. 
Плазмалемманың функциясы. Тасымалдау функциясы: клетканың өткізгіштігі,  
мембрана арқылы пассивті және активті заттардың алмасуы. Плазмалемманың 
рецепторлық функциялары: клетканың беткі қабатындағы белоктық және 
полисахаридті рецепторлар. Лектиндер, кэппинг және клетка бетінің 
тазалануы.Фагоцитоз және пиноцитоз және плазматикалық мембраналардың 
басқа да функциялары: клеткааралық байланыстын қалыптасуы (қарапайым 
байланыс, десмосомды, тығыз байланыс, саңылаулы байланыс, синапстар) және 
маманданған құрылымдар (микробүрлер, кірпікшелер, талшықтар,  
фиторецепторлардың арнайы құрылымы). Өсімдік, саңырауқұлақтардың және 
прокариот клеткаларының қабырғалары. 

 
Вакуолярлы клетка жүйесіндегі органелланың құрылысы мен 

функциясы (эндопламатикалық ретикулум) 
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Эндоплазмалық тор. Жалпы сипаттама, жарық және электрондық 
микроскопия көмегімен ашылған жаңалықтар. Түйіршікті эндоплазматикалық 
ретикулумның құрылысы мен функциясы. Түйіршікті эндоплазматикалық 
ретикулумның клеткадан экспортталатын белок  синтезіне қатысушы ретіндегі 
басты рөлі. Эндоплазмалық торда түзілген белоктың синтезі, жинақталуы және 
тасымалдануы. Цитоплазмалық мембранадағы негізгі көз ретінде ретикулумды 
қарастыру. Тегіс және түйіршікті эндоплазмалық тордың құрылымы мен 
функциясы. Түйіршіксіз эндоплазмалық тордың полисахарид, майлар, стероидтар  
және басқа молекулаларды синтездеуі. Тегіс ЭПТ-ның әртүрлі химиялық 
агенттердің дезактивациясындағы рөлі. Көлденең жолақты бұлшық еттегі 
саркоплазматикалық ретикулум және оның қызметтері. 

 
Вакуолярлы клетка жүйесіндегі органелланың құрылысы мен 

функциясы (Гольджи аппараты, лизосомалар, сферасомалар, 
пероксисомалар, вакуольдер) 

Гольджи жүйесі (пластинкалық жүйе): жалпы сипаттама, клеткадағы 
орналасуы, микроскопиялық құрылымы, нәзікқұрылымы және химиясы. 
Диктиосома. Гольджи аппаратының қызметтері: сегрегация, жетілуі, секреттердің 
шығарылуы және клеткадағы басқа заттар. Синтез жолдарының 
авторадиографиялық мәліметтері және секретті заттардың клеткадан шығарылуы. 
Гольджи апаратындағы синтетикалық процестер.  

Лизосомдар. Олардың ашылу тарихы, құрылысы, химиялық сипаттамасы, 
лизосом түрлері. Функционалдық мәні, шығу тегі. Гольджи апаратының жұмысы 
мен фагоцитоздың, клеткаішілік асқорытудың лизосомдармен байланысы. 
Аутофагосомалар. Лизосомды патологиялар. Сферосомалар. Пероксисомдар 
(микроденелер). Өсімдік клеткалардың вакуолі. 

 
Клетка биоэнергетикасы, митохондрияның құрылысы мен функциясы 
Митохондриялар. Жалпы морфология. Митохондриялардың нәзікқұрылымы: 

мембраналар, кристалар, матрикс. Митохондриялардың қызметтері. Олардың 
синтездегі және АТФ жинақталуындағы рөлі. Клеткадағы АТФ синтезінің жолы: 
анаэробты гликолиз және фосфордың қышқылдануы. Бактериядағы фосфордың 
қышқылдануы. Митохондрия санының өсуі. Митохондриялардың 
авторепродукциясы. Митохондриялды ретикулум (хондриом). Қызметтеріне 
сәйкес митохондрия құрылысының өзгеруі. Алып митохондриялар. 
Митохондрялардың эндосимбиотикалық шығу теориясы.  

 
Пластидтердің құрылысы мен функциясы, фотосинтез. 
Пластидтер. Жалпы сипаттама, құрылысы, классификациясы  

(хлоропласттар, лейкопласттар, амилопластар, хромопласттар). Пластидтердін 
өзара алмасуы. Хлоропласттардың құрылысы мен қызметі. Хлоропласттардың 
фотосинтезге қатысуы (фотосинтездің жарық және қараңғы фазалары). Төменгі 
сатылы эукариот және прокариот клеткаларының фотосинтезді құрылымы. 
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Пластидтердің онтогенезі және функционалды ауысулары. Пластид геномы. 
Хлорпласттардың симбиотикалық шығу тегі туралы теориясы.  

 
Клетканың тірек-қимыл жүйесі (цитоқаңқа) 
Цитоқаңқа. Микротүтікшелер: нәзік құрылысы мен химизмі. Тубулиндер,  

олардың микротүтікшелердің пайда болуындағы қасиеттері мен рөлі. 
Микротүтіктердің түзілу орталықтары. Динеиндер мен кинезиндер – қозғалтқыш 
белоктар. Цитоплазматикалық микротүтікшелердің каркасты рөлі. Клетка 
бөліміндегі ахроматинді жіпшелердің пайда болуындағы микротүтікшелер рөлі. 
Митоздағы хромосом жіпшелерінің ажырауындағы рөлі. Микрофиламенттер: 
құрамы, құрылысы, функциясы. Микрофиламенттер мен плазматикалық 
мембрананың басқа да клеткалық органелламен байланысы. Микрофибриллалар 
немесе аралық микрофилламенттер, олардың сипаттамасы мен рөлі. 
Тонофибриллалар. 

 
Клетка орталығының  құрылысы мен функциясы 
Центросомдар және центриольдер. Жануар клеткасындағы центриольдердің 

құрылысы. Нәзік құрылым: репликация, клетка бөлінуіне қатысу. Клетканың 
өмірлік циклінде (центриосомды цикл) центриолярлы жүйенің функционалдық 
өзгеруі. Қарапайымдардың центриольдерінің аналогтары. Центриолярлық 
құрылымдар мен клетка қозғалысының органоидтары: базальды денешіктерінің 
центриолярлық құрылымдармен байланысы.  Кірпікшелердің және талшықтардың 
эукариотты клеткадағы құрылысы. 

 
Клетка ядросының құрылысы мен функциясы (кариология) 
Клеткалық ядро. Клетканың тіршілігінде ядроны рөлі. Ядроның негізгі 

атқаратын қызметтері: транскрипция, редупликация және генетикалық ақпаратты 
сақтау. Клеткалық ядроның  құрылымы мен химиясы: хроматин (хромасомалар), 
ядрошық, кариоплазма, ядролық қабат, ядролық матрикс. 

Хроматин және хромасомалар. Хроматиннің химиялық сипаттамасы (ДНП, 
ДНҚ, гистондық нәруыздар). Диффузды және конденсирленген хроматин, 
эухроматин және гетерохроматин, олардың қызметтік маңызы. Хроматиннің 
құрылымдық ұйымдасуы: хроматинді фибриллалар, нуклеосомалар мен 
нуклеомерлер. Белсенді және репрессивті хроматиннің құрылысы. 

Хромосомалық цикл, клетканың тіршілік цикліндегі xромосоманың 
үздіксіздігі туралы концепция. Хромосомалардың дифференциалды бояуы. 
Кариотип туралы түсінік. Хромосомалардың нәзік құрылымдық ұйымдасуы. 
Хромосомалардың полинемді және унинемді құрылысы туралы гипотеза. 

 
Ядрошық – рибосомалардың көзі. Ядролық қабықшаның құрылымы 

және қызметі 
Ядрошық. Жалпы сипаттама: ядродағы ядрошықтардың саны, олардың 

хромосомалық шығу тегі (ядрошық түзушілер). Ядрошықтың химиялық 
құрылысы (ДНҚ, РНҚ, белоктар). Ядрошық – рибосомалық РНҚ-ның түзілетін 
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орны. Про- және эукариот рибосомаларының құрылысы. Ядроның нәзік 
құрылымдық түзілуі, түйіршікті және талшықты компоненттері. Қызметіне 
байланысты ядрошықтың құрылысы. Клетканың бөліну кезіндегі ядрошық. 

Ядролық қабат және ядролық матрикс. Ядролық қабаттың құрылысы мен 
қызметі. Ядролық саңылаулардың құрылысы. Ядролық қабаттың цитоплазмалық 
құрылымдар мен хромосомалармен байланысы. Ядролық қабат және ядролық-
плазмалық алмасу. Клетканың бөліну кезіндегі ядролық қабат. 

Кариоплазманың (ядролық шырын) химиялық құрамы, ядролық матрикстың 
құрылысы. 

 
Клеткалық цикл және клетка бөлінуі (митоз, амитоз, мейоз) 
Клетканың өмірлік циклы: пресинтетикалық, синтетикалық, 

постсинтетикалық фазалар және митоз. Бұл фазалардың клетка тіршілігінде 
маңызы. Прокариоттық клеткалардың бөлінуі. 

Эукариоттық клеткалардың тура емес бөлінуінің (митоз) жалпы схемасы. 
Қарапайымдылардағы митоз. 

Жануарлар клеткасының митозы. Митоз стадиялары, олардың ұзақтығы мен 
сипаттамасы. Жануарлар және өсімдіктер клеткасындағы цитокинез: клетканың 
көшірілуі мен флагмопласттың түзілуі. Клетканың бөліну кезіндегі клетка 
органеллалары. Бөлінетін клетканың метаболизмі.  

Митоздың реттелуі, митоздың бастапқы механизмі. Митозды 
ынталандыратын факторлар. Циклиндер.  

Амитоз – клетканың тікелей бөлінуі. 
Мейоз, мейоздың стадиялары. Хромосомалардың коньюгациясы, 

кроссинговер, хромосомалар санының редукциясы. Мейоздың биологиялық 
маңызы. Лампалық щетка типті xромосомалар. Митоз бен мейоздың 
айырмашылығы. 

 
Дифференциация және клетка патологиясы 
Клетка дифференциациясы организмнің түрлі функциясын қамтамасыз ететін 

гетерогенді клеткалық құрамнан пайда болады. Клетка дифференциациясындағы 
ядро және цитоплазманың рөлі. Осы процессті дифференциациялайтын және 
реттейтін факторлар. Эмбриональді детерминация.  

Индукциялық әсер. Дифференцировканың гуморальді және жүйке 
факторалары. Істің трансформациясы. 

Зақымдаушы факторлардың клеткаға әсері. Паранекроз теориясы. Клетканың 
зақымдану кезіндегі органоидтардың құрылымының өзгеруі. Клетка ішілік 
репарация.  

 
Клетканың өлуі: некроз және апаптоз 
Клеткалық өлімнің түрлері: апатоз (бағдарламаланған клеткалық өлім) және 

некроз (барлық тіршілікті ету функцияларын тоқтататын қайтымсыз өзгеріс). 
Клеткалық өлім түрлерінің морфологиялық, биохимиялық және молекулалық 
белгілері.  
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ЛАБОРАТОРИЯ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Клеткалық зерттеулердің оптикалық әдістері. МБИ-3, МБИ-6, МБИ-
11, МБИ15, фазалы-контрастты, поляризациялық, интерференциалды және 
электронды микроскоптардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптері.  

2. Про- және эукариоттық клеткалардың жалпы морфологиясы. 
Бактериалды, өсімдік және жануарлар клеткасының пішіні мен көлемі, 
құрылысының ерекшеліктері. 

3. Клеткалық қосылыстар (белок, көмірсу, липид, пигмент). Олардың 
құрылымы мен әртүрлі клеталардың цитоплазмасындағы орналасуы.  

4. Әр типті клеткалардың клеткааралық байланыстары.  
5. Эндоплазмалық тор (ЭПТ) мен Гольджи аппаратының (ГА) жарық 

және электронды микроскоптан түрлі типті клеткалардың цитоплазмасындағы 
құрылысы мен топографиясы. 

6. Лизосомалардың құрылысы мен қызметі. Патологиялық жағдайдағы 
функционалды белсенділігіне байланысты екінші реттік лизосомалардың саны 
мен пішіні.  

7. Әр типті клеткалардағы митоxондрия мен пластидтердің 
топографиясы, саны, пішіні мен құрылысы. 

8. Ядроның пішіні, қызметі және функционалды өзгерістері. 
9. Кариотип. Хромосомалардың морфологиясы. 
10. Ядрошықтың және ядролық қабаттың саны, микроскопиялық және 

электронды микроскопиялық құрылысы. Про- және эукариоттардың 
рибосомаларының морфологиясы мен молекулалық сипаттамасы. 

11. Радиоавтографтардағы әр типті клеткалардың өмірлік циклінің 
ұзақтығы.  

12. Өсімдік және жануарлар жасушасындағы митоз (митоздың барлық 
стадияларын тауып, белгілеңіз). Амитоз.  

13. Жыныс клеткаларының бөлінуі. Мейотикалық xромосомалардағы 
транскрипция.  

14. Клеткалар мен ұлпалардың дифференциациясы.  
15. Зақымдаушы факторлардың клеткаға әсері. Некроз және апоптоз. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Цитология және клеткалық биологияның негізгі жетістіктері. Клеткалық 
теорияның дамуындағы Р. Гуктың, А. Левенгуктың, Ф. Фонтанның, Пуркиннің, 
Мальпигидің, Грюдің, Браунның, Т. Шванның, М. Шлейденнің, Р. Вирxовтың 
және т.б. ғалымдардың еңбектері. 

2. Тірі және бекітілген клеткалардың жарықтық және электронды 
микроскоппен зерттеу әдістері.  
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3. Цитоплазманың xимиялық құрамы. Гиалоплазма, цитозоль. Клеткалық 
қосылыстар.  

4. Биологиялық мембраналардың молекулярлы және кеңістіктік ұймдасуы.  
5. Плазмалемманың тосқауылдық, транспортты функциясы. Иондар мен 

төмен молекулалы қосылыстардың трансмембраналық тасымалдану. Везикулярлы 
тасымал: эндоцитоз және экзоцитоз. Клетка аралық анықтау мен маманданған 
құрылымдар. 

6. Клетка аралық тасымалдаудың вакуолярлы жүйесі, вакуолярлық жүйе 
қызметінің жалпы сызбасы. 

7. Клетканың вакуольді жүйесінің органеллаларының құрылысы мен қызметі 
(эндоплазматикалық ретикулум, Гольджи аппараты, лизосома, сферосома, 
пероксисома, вакуоль)  

8. Клеткалардың энергоқуаттандыру жүйесі. Митоxондрияның құрылысы 
мен қызметі.  

9. Пластидтердің шығуы, құрылысы мен қызметі, фотосинтездің жарық және 
қараңғы фазалары.  

10. Цитоқаңқаның құрылысы мен қызметі. Микротүтікшелер мен 
микрофиламенттердің ұйымдасуы. 

11. Клеткалық орталықтың қызметі мен функциясы 
12. Кариология: клеткалық ядроның құрылысы мен қызметі. Хроматиннің 

молекулалық ұйымдасуы. Хроматиннің құрылымындағы гистонды нәруыздардың 
рөлі. Митотикалық xромосомалардың құрылысы. Хромосомалық цикл.  

13. Ядрошықтардың, рибосомалардың құрылысы мен қызметі. Ядролық 
қабат пен ядролық матрикстің құрылысы.  

14. Клеткалық цикл және оның реттелуі.  
15. Соматикалық клеткалардың бөлінуі (митоз). Митоздың ынталандырушы 
факторлары. Циклиндер. Митоздың түрлері. 

16. Жыныс клеткаларының бөлінуі (мейоз). Кроссинговер.  
17. Цитодифференцировка. Бұл процестің факторлары мен реттелуі. 
18. Зақымдаушы факторлардың клеткаға әсері. Паранекроз теориясы. 
19. Клетка өлімінің түрлері: апоптоз және некроз. Апоптоз және некроздың 

морфологиялық, биоxимиялық және молекулалық белгілері. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. Учебник. М., МГУ, 

2004.  494 с. 
2. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Учебник. М., МГУ, 1995. 384 с. 
3. Заварзин А.А., Харазова А.Д., Молитвин М.Н. Биология клетки: 

общая цитология. СПб.: Изд-во СПб. Ун-та, 1992, 239 с. 
4. Практикум по цитологии/Под ред.Ю.С.Ченцова. М.:Изд-во МГУ, 

1988. 
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5. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Д. Молекулярная биология клетки: в 5-ти 
томах. М.: Мир. 1994. 

6. Афанасьев Ю.И. и др. Гистология. М., 2000,  678с. 
7. Гистология / под ред. В.Г.Елисеева и др., М.,"Медицина", 1989. 
8. Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей.  Уч. пособ. М.,       

МГУ, 1981, 328 с. 
 
Қосымша: 
1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Д. Молекулярная биология клетки: в 5-ти 

томах. М.: Мир. 1986. 
2. Босток К., Самнер Э. Хромосома эукариотической клетки. М.:Мир, 

1981. 
3. Бергельсон Л.Д. Биологические мембраны: факты и гипотезы. 

М.,Наука, 1975.184 с. 
4. Винников Я.А.  Эволюция рецепторов.  Л.,"Наука",1979, 144 с. 
5. Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия. М.: Наука, 

1989. 
6. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология: в 3-х томах. М. Мир. 

1982. 
7. Збарский Н.Б., Кузьмина С.Н. Скелетные структуры клеточного ядра. 

М.:Наука, 1991. 364 с. 
8. Епифанова О.Н. Лекции о клеточном цикле. КМК Scientific Press. 

1997. 
9. Каплан А.И. Хрящ. М., Журнал "В мире науки", 1984, N 12. 
10. Касавина Б.С.,  Торбенко В.П. Жизнь костной ткани. М., 1979. 
11. Купер Э.  Сравнительная иммунология.  М., "Мир", 1980, 442 с. 
12. Робертис Е., Новинский В., Саэс Ф. Биология клетки. М., 

Мир,1973,487 с. 
13. Свенсон К.,Уэбстер П. Клетка. М.,Мир.1980.304 с. 
14. Серов В.В., Шехтер А.Б. Соединительная ткань, функциональная 

морфология и общая патология. М., 1981. 356 с. 
15. Скулачев В.П.  Энергетика биологических мембран.М.:Наука,1989. 

233 с. 
16. Уотсон Дж. Молекулярная биология гена. М.,Мир. 1978.720 с. 
17. Уголев А.М.  Мембранное пищеварение.  Л.,"Наука", 1972, 358 с. 
18. Ченцов Ю.С., Поляков В.Ю. Ультраструктура клеточного ядра. 

М.:Наука, 1974. 255 с. 
 
Информационные Интернет- ресурсы: 
Cell Biology – Hipertextbook 
http://esg-www.mit.edu:8001/esgbio/cb/cbdir.html 
http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html 
http://www.cellsalive.com 
Guide to Microscopy and Microanalysis on the Internet 

http://esg-www.mit.edu:8001/esgbio/cb/cbdir.html
http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html
http://www.cellsalive.com/
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http://www.mwrn.com/guide.htm 
http://www.ou.edu/research/electron/mirror 

 
 

http://www.mwrn.com/guide.htm
http://www.ou.edu/research/electron/mirror
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РRYa 2201  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Объем - 2 кредита  
 

Авторы: 
Джолдасбекова Б.У. – доктор филологических наук, профессор 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент 
Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Баянбаева Ж.А. – старший преподаватель 
Кегенова Г.Б. – старший преподаватель 

 
Рецензенты: 

Кайруллаев К.К. – доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Животноводства и технологии производства продуктов животноводства» 

факультета Технологии и биоресурсов, Казахского национального аграрного 
университета 

Сапаров К.А. - доктор биологических наук, профессор кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов Казахского национального  

университета  им. аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» направлена на усиление 
лингвистического компонента в образовательном процессе – осуществление 
языковой подготовки студентов, обучающихся на государственном языке. Это 
означает, что формирование профессиональной языковой подготовки будущего 
специалиста осуществляется преподавателями-языковедами.  

Актуальность изучения дисциплины обусловлена реалиями современной 
социокультурной ситуации. В условиях интенсификации межкультурных и 
межгосударственных связей появляется потребность в специалистах, владеющих 
развитыми речевыми навыками и умениями не только на родном, но и на других 
языках в социокультурной и научно-профессиональной сферах. Иными словами, 
успешное развитие личности и профессиональная реализация специалиста в 
современном мире обусловлены навыками межкультурной коммуникации, 
основанными на соизучении  родного и неродного языков. В связи с этим 
дисциплина «Профессиональный русский язык» представляет собой один из 
способов совершенствования содержания профессиональной подготовки будущих 
специалистов.  

Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение русского языка с 
учетом специфики специальности, использование его не в качестве объекта, а в 
качестве средства овладения  базовыми знаниями.  

Анализируя и изучая научную литературу по специальности на русском языке, 
студент совершенствует приемы работы со специальной литературой, 
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терминологией, понятиями. Данный аспект изучения языка приводит к связи с 
профилирующими предметами. 

Программа обучения профессиональному русскому языку опирается на знания 
и умения, приобретенные в процессе изучения базового курса русского языка.  

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 
- иметь представление о жанровом многообразии научного стиля; 
- о правилах  построения научного текста и его языкового оформления;  
- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении; 
- знать  научную лексику и  научные конструкции естественно-технического и 

общественно-гуманитарного профилей; 
-  правила продуцирования устных и письменных текстов разных жанров; 
-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
-  основы деловой коммуникации и документации; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 
- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией и 

ситуацией общения; 
- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-профессиональной 

литературы; 
- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  

профессиональной деятельности; 
-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 
-знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профессионального 

взаимодействия.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 

1 
Введение в дисциплину «Профессионально – ориентированный 

русский язык» для специальности «5В060700 - Биология». Связь 
профессионального русского языка с дисциплинами специальности. 

2 Формирование профессионального словаря основных 
биологических терминов на русском языке. 

3 
Основная терминология по отраслям биологии: ботаники и 

зоологии  в учебно-профессиональной и научно-профессиональной 
сферах. 

4 Работа со специальными текстами по ботанике и зоологии 

5 
Аннотирование научной статьи по профилю Ботаника. 

Использование устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте 
аннотации. 

6 
Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 

основных положениях реферируемого текста. Написание реферата в 
области актуальных современных биологических исследований. 
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7 Рецензирование научной статьи по специальности Биология. 

8 
Эссе как жанр письменной речи. Написание эссе по выбранной 

траектории исследования (ботаника, зоология, микробиология) в 
области биологии. 

9 Составление мини-лекции на актуальную тему по выбранной 
теме исследования в области биология.  

10 Правила оформления презентаций и докладов к лекциям. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере, целями и задачами обучения русскому 
языку как успешному средству осуществления профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование и развитие навыков  коммуникативной 
компетенции  на русском языке  и обеспечение профессионально-
ориентированной языковой подготовки компетентной личности, способной 
адекватно выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Задачи дисциплины: 
1. Углубить представление об особенностях функционирования системы языка 

в научной и деловой сферах.  
2. Ознакомить с типологией профессиональных текстов и их компонентов. 
3. Совершенствовать коммуникативные навыки и речевые  умения при 

продуцировании устных и письменных научных текстов по специальности 
Биология. 

4. Совершенствовать навыки компрессии текста по специальности Биология. 
5. Сформировать представление о коммуникативных качествах образцовой 

речи и нормах литературной речи. 
6. Совершенствовать умение логично и убедительно отстаивать свою позицию 

в споре и обсуждении. 
7. Развить умение логично, выразительно, используя разнообразные 

языковые средства, выражать свои мысли в жанре эссе. 
Объектом изучения является научный стиль, особенности языка изучаемой 

специальности.  
Методология курса связана с доминированием интерактивных методов: 

презентация, работа в малых группах, метод мозгового штурма, метод критического 
мыщления, дискуссия, учебная игра, студенческая конференция. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в дисциплину «Профессионально – ориентированный русский 

язык» для специальности «5В060700 - Биология». Связь профессионального 
русского языка с дисциплинами специальности. 



103 
 

Знание профессионального русского языка в формировании образованного 
специалиста. Роль профессионального русского языка в профессиональной 
коммуникации. Связь профессионального русского языка с основными 
дисциплинами бакалавриата: «Биология клеток», «Генетика» и др. Роль и место 
дисциплины «Профессионально-ориентированный русский язык» в структуре 
подготовки студента - биолога. Цель и задачи учебного курса. Понятие предмета 
«Профессионально-ориентированный русский язык». В процессе изучения 
дисциплины «Профессионально - ориентированный русский язык» студенты 
должны научиться практически применять знания для построения 
профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 
профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, данная 
дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов и их 
эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 
«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 
профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 
общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 
учетом профессиональных потребностей студентов. 

 
Формирование профессионального словаря основных биологических 

терминов на русском языке. 
Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 
Основные способы терминообразования. Научная терминология, применяемая в 
биологических дисциплинах. Базовый категориально-понятийный аппарат 
изучения биологии.  

 
Основная терминология по отраслям биологи: ботаники и зоологии  в 

учебно-профессиональной и научно-профессиональной сферах. 
Специальная терминология используемая по дисциплинам: зоология, 

ботаника. Узкоспециальные отраслевые термины. Освоение общебиологического 
терминологического словаря. Использование электронных словарей. 

 
Работа со специальными текстами по ботанике и зоологии 
Принципы подбора научной литературы по теме исследования. 

Классификация научной литературы. Подборка актуальных тем в биологии.  
 
Аннотирование научной статьи по профилям ботаника, зоология. 

Использование устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте 
аннотации. 

Основные требования, предъявляемые к аннотации научных статей: 
предельное обобщение информации, использование устойчивых речевых 
сочетаний в биологии, отсутствие цитирования, наличие основных и 
факультативных компонентов текста аннотации, оформление 
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библиографического описания. Анализ структуры, языковых особенностей 
аннотаций монографий, учебных пособий, научных статей. Написание аннотации 
к статьям из Биологического научного журнала.  

 
Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 

основных положениях реферируемого текста. Написание реферата в области 
актуальных современных биологических исследований. 

Виды реферата. Требования, предъявляемые к написанию реферата: 
информативность, полнота изложения, неискаженное фиксирование основных 
положений первоисточника. Структура, устойчивые речевые сочетания (клише), 
оформление списка литературы. 

Анализ образцов реферата, написание реферата к научной статье по биологии. 
Сообщение в устной форме об основных положения реферируемой статьи. 

 
Рецензирование научной статьи по специальности Биология. 
Структура рецензии: предмет анализа, актуальность темы, краткое содержание, 

оценочная часть, выводы. Устойчивые речевые сочетания, используемые в рецензии.  
Анализ образцов рецензии. Написание рецензии к статье по специальности 

биология. Обсуждение преимуществ и недостатков анализируемой статьи. 
 
Эссе как жанр письменной речи. Написание эссе по выбранной 

траектории исследования (ботаника, зоология, микробиология) в области 
Биологии. 

Структурные особенности эссе: введение, основная часть, заключение. 
Анализ различных образцов эссе. Написание эссе на темы, связанные со 

специальностью «биология». Выбор актуальной темы, связанной с изучаемой 
специальностью и написание эссе.  

 
Составление мини-лекции на актуальную тему по выбранной теме 

исследования в области Биология. 
Выступление перед аудиторией с мини-лекцией на актуальную тему по 

специальности «биология» с учетом следующих требований: озвучить вопросы, 
которые будут освещены (3-4), подготовить презентацию, работать с аудиторией, 
используя приемы привлечения ее внимания. 

 
Правила оформления презентаций и докладов к лекциям. 
Правило грамотной подготовки презентации к докладам, лекциям.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1.Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, завершенность. 
2.Интерпретация и анализ текстов по специальности Биология в аспекте 

связности, логичности, целостности. 



105 
 

3.Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, точности 
и информативности 

4.Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий воспринимаемости, 
ситуативности и завершенности. 

5. Цитаты и правила цитирования научных текстов 
6.Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 
7.Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 
8.Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседников. 
9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Написание статьи небольшого объема по теме, связанной со 
специальностью «Биология». 

2. Написание реферата-обзора на основе нескольких первоисточников по 
теме исследования. 

3. Написание аннотации, реферата к собственной статье. 
4. Написание рецензии к статье другого студента. 
5. Написание эссе на темы: (по специальностям) 
6. Подготовка к дискуссии по теме (по специальности) 
7. История спора. Ирония Сократа. Известные истории споры между 

учеными (по специальности). 
8. Структурные особенности различных документов: заявления, 

автобиографии, резюме и др. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1.Классификация терминологии в области Биологии. Признаки терминов как 

основа их классификации 
2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа с большим 

энциклолпедическим словарем по Биологии. 
3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 
4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет адресата. 

Понятие речевого жанра. 
5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. Переговоры. 

Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об умозаключении. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
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1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-
методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Казахско – русский, русско - казахский терминологический словарь по 
Биологии. Под общей редакцией М.Б. Касымбекова. –Алматы: Издательская 
корпорация «КазАкпарат», 2014. – 528 с. 

3. Лотова Л.И. Ботаника: морфология и анатомия растений. М., Изд-во 
«Комкнига», 2007. 510 с.  

4. Лопатин И.К., Мелешко Ж.Е. Зоология беспозвоночных: Учебное 
пособие. - Минск: БГУ, 2009. - 242 c. 

5. Олжабекова К.Б. Зоология позвоночных.т.1,2. Алматы, 2000. 
6. Шалапенок Е.С., Буга С.В., Елешко Ж.Е., Бородин О.И. Систематика 

и словарь систематических групп. - Минск: БГУ, 2013. - 87 c.  
7. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., Абаева 

М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству научной 
речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

8. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 
принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

9. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский язык.  
– Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

10. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 
пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

11. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 
риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

12. Д.В.Колесов, А.А.Харитонов Пишем эссе. Учебное пособие для 
изучающих русский язык. - (электронное издание). - 5-е изд. - СПб.: Златоуст, 
2013 г. - 100 с.  

 
Дополнительная:  
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Р-на-Д, 

2005. – 576 с. 
2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 136 с.   
3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. – 

152 с. 
4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-справочная книга 

/ Пер. на каз. язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с. 
5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 

развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 
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РОIYa 2202 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Объем - 2 кредита  

 
Авторы: 

Курманбаева М.С. –доктор биологических наук, и.о. профессора  кафедры  
биоразнообразия и биоресурсов   

Мулдагалиева А.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
Иностранных языков  

 
Рецензенты: 

Туруспеков Е.К. – кандидат биологичеких наук, ассоциированный профессор 
института биологии и биотехнологии растений 

Бисенбаев А.Қ. - доктор биологических наук, профессор Казахского 
национального университета имени аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Реформы, происходящие в системе образования Республики Казахстан, 

призваны готовить высококвалифицированных специалистов новой формации, 
способных идти в ногу со временем и преуспевать в своей деятельности.  

Языковая политика Казахстана, основанная на идее триединства языков, 
предполагает изучение английского языка как средства международного общения, 
наряду с государственным казахским языком и русским, как языком 
межнационального общения. Расширение международной интеграции, активное 
внедрение новых информационных технологий, становление многополярного, 
поликультурного и многоязычного мира предполагает использование английского 
языка как средства международного общения и интернационализации системы 
образования РК. 

Во главу угла современной системы образования ставится задача 
подготовки специалистов, способных к сотрудничеству, работе в команде, 
готовых к диалогу с представителями разных культур, умеющих 
самостоятельно мыслить, формировать свое собственное мнение к 
происходящему и творчески подходить к решению различных вопросов.  

В этой ситуации владение иностранным языком является основным 
инструментом успешной социальной деятельности человека в мультикультурном 
и полиязычном обществе, фактором культурного и интеллектуального развития и 
воспитания личности, обладающей общепланетарным мышлением.  

Одним из обязательных компонентов программы подготовки 
высококвалифицированных специалистов, мобильных в образовательном 
пространстве и востребованных на отечественном и международном рынках 
труда, является предмет «Профессионально-ориентированныйиностранный 
язык». В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 
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университетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило особое 
место дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 
среди других курсов в системе подготовки бакалавров, поскольку невозможно 
переоценить значение иностранных языков в доступе к мировым академическим 
знаниям. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 
опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 
полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для решения 
практических задач. В результате студентами приобретаются такие компетенции, 
как общая – межкультурная и познавательная; коммуникативная – 
профессионально-ориентированная илингвистическая.  

Данная программа направлена на обеспечение реализации  компетентностного 
подхода, так как она базируется на следующих принципах: 

- акцент на формирование и развитие профессионально-коммуникативной 
компетенции в процессе овладения иноязычным общением; 

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содержания 
обучения; 

- аутентичность используемых учебных материалов; 
- направленность на личностный подход к процессу преподавания и 

изучения профессионально-ориентированного иностранного языка; 
-    опора на самостоятельность и ответственность студентов; 
- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, спо-

собствующих развитию автономности студентов; 
- комбинированное обучение языку с применением электронных средств; 
- интерактивный подход к обучению. 
Особенностью преподавания курса  «Профессионально ориентированный 

иностранный язык» является смещение акцента обучения с лингвистического на  
лингвопрофессиональную подготовку будущих специалистов, которая 
осуществляется путем усиления междисциплинарных связей между иностранным 
языком и профилирующими предметами. 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности 5В070600- «Биология» и имеет целью формирование у студентов 
исключительно профессионально-коммуникативной компетенции, что 
предполагает следующие коммуникативные умения:  

• читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 
• понимать аутентичные устные тексты монологического и диалогического 

характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, дискуссии; 
• аннотировать письменные и устные аутентичные научно-популярные и 

научные тексты по специальности на английском языке; 
• выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 

различным профессиональным темам;  
• составлять письменные тексты  информативного характера  (сообщение, 

доклад, обзор); 
• вести деловую переписку; 
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• выполнятьписьменный перевод текстов по специальности с иностранного 
языка на родной и с родного языка на английский;  

• выполнять устный перевод текстов по специальности с иностранного 
языка на родной. 

К концу курса обучения студент должен знать: 
-  достаточный объем лексики, необходимой для эффективного общения в 

профессиональной среде и терминологию в рамках своей специальности; 
- основные грамматические явления, характерные для устной и письменной 

профессиональной речи; 
- основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
- правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 
уметь: 
- пользоваться лексикой повседневного общения и терминологией  по 

выбранной специальности; 
- свободно читать и переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой извлеченной 
информации;  

- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 
информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, аннотация, 
резюме);  

- письменно переводить тексты по специальности; 
- участвовать в профессиональной дискуссии, беседах за “круглым столом”;  
- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 

непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- и 
интернет-программы). 

иметь навыки: 
- ведения научной беседы по специальности в формах монолога, 

диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения, беседы за 
“круглым столом”); 

- написания и презентации статьи сообщений и докладов, связанных с 
научными интересами обучаемых (научный доклад, сообщение, тезисы, 
постерный доклад, реферат, аннотация); 

- работы с лексикографическими источниками на иностранном языке 
(традиционными и on-line); 

- самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по 
специальности с целью извлечения нужной информации. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1 
Введение в биологию.  
Способы терминообразования 
 

2 Формирование профессионального словаря основных биологических 
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терминов на иностранном языке 

3 Структура и функции клетки.  
Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous.  

4 Прокариоты и эукариоты. Present/Past Perfect   Continuous; Future 
Perfect  

5 Уровни организации жизни. Клеточная теория.  
Структура простого предложения 

6 
Классификация (систематика) организмов. Систематика 

(таксономия).  
Структура сложноподчиненного предложения 

7 Вирусы. Бактерия. Простейшие. 
Прямая и косвенная речь 

8 Царство грибов. 
Страдательный залог 

9 
Царство Растения. Низшие и высшие растения. Классификация 

растений.  
Соглосавание времен 

10 Царство Животные. Одноклеточные и многоклеточные животные. 
Типы и классы беспозвоночных и позвоночных. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель и задачи дисциплины: 
Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-

ориентированный иностранный язык” является формирование профессионально-
коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся по специальности  
5В060700 – «Биология» для применения его как в профессиональном, так и в 
повседневном общении.  

Задачи обучения:  
- Развить в студентах восприятие иностранного языка как источника 

информации и иноязычного средства коммуникации, в целях его использования 
для формулирования собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к общению в устной и письменной формах как в 
социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

- научить студентов использовать иностранный язык как средство 
расширения и углубления системных знаний по специальности и как средство 
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как 
источника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и 
прагматической  компетенций. 

Образовательные технологии 
Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной компетенции 
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посредством различных образовательных технологий. Основное внимание при 
этом уделяется устной речи, интергративным видам чтения (поисковое, 
просмотровое, изучающее), аудированию и письменной речи (аннотирование, 
резюмирование), а также письменному и устному переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку широко используются активные методы обучения, имеющие 
профессиональную направленность для формирования социально-
профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 
ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 
круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, мозгового 
штурма, конференции, презентация докладов, публичные выступления с 
сообщениями по специальности.   

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной дисциплине, 
включают аутентичные тексты различного уровня сложности, видео- и 
мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 
направленные на поступательное и комплексное развитие профессиональных 
умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для изучения на данном 
этапе,  включают научные статьи,  литературу по специальности.  

Форма обучения. 
Формы обучения предусматривают: 
- аудиторные групповые занятия студентов под руководством 

преподавателя; 
- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий (СРС); 
- индивидуальную самостоятельную работу студентов под руководством 

преподавателя, контролируемую во время консультации (СРСП); 
- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 

проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, художественная 
самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам студентов. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в биологию 
Введение в биологию. Основные понятия и термины. Основные 

теоретические проблемы биологии. Основные разделы биологии. Связь 
профессионального иностранного (английского) языка с основными 
дисциплинами бакалавриата: «Введение в специальность» и др. Роль и место 
дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» в 
структуре подготовки студента - биолога. Цель и задачи учебного курса. Понятие 
предмета  биология на профессионально-ориентированном иностранном языке 
(английском).  

Введение в предметную область специальности «Биология» на иностранном 
языке. Объекты биологии.  
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Формирование профессионального словаря основных биологических 
терминов на иностранном языке 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном языке. 
Формирование профессионального словаря основных биологических терминов на 
иностранном языке. 

Выражение профилирующих специальностей: казахские (русские) и 
английские соответствия. Интернациональный фонд терминообразования. 
Понятие о терминообразовании на английском языке. Профессионально-
ориентированная терминология на иностранном (английском языке. Специфика 
перевода на иностранном языке. Особенности составления глоссария. Освоение 
биологического словаря на иностранном языке. Навыки пользования 
профессиональными биологическими словарями на иностранном языке. 
Использование электронных словарей. Использование Wikipedia. Базовый 
категориально-понятийный аппарат изучения биологии как системы на 
иностранном языке. Понятия: «клетка», «организм»и мн.др.   

 
Структура и функции клетки. Времена группы Indefinite,  Perfect, 

Continuous  
Клетка - структурная единица живого организма. Строение клеток. Времена 

группы Indefinite,  Perfect, Continuous.  
 
Прокариоты и эукариоты. Present/Past Perfect   Continuous; Future 

Perfect 
Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка.  Сравнение 

прокариотической и эукариотической клеток. Основные функции клеток. 
Present/Past Perfect   Continuous; Future Perfect. 

 
Уровни организации жизни. Клеточная теория. Структура простого 

предложения 
Уровни организации жизни — иерархически соподчинённые уровни 

организации биосистем, отражающие уровни их усложнения. Семь основных 
структурных уровней жизни: молекулярный, клеточный, органно-тканевой,    
организменный, популяционно-видовой, биогеоценоз, биосферный. Клеточная 
теория и ее общебиологическое значение. Структура простого предложения. 

 
Классификация (систематика) организмов. Систематика (таксономия). 

Структура сложноподчиненного предложения 
Классификация (систематика) организмов: общие сведения. Систематика 

(таксономия) - наука о многообразии и взаимосвязях между организмами. Одна из 
задач систематики - распределение (классификация) множества организмов по 
группам (таксонам). Структура сложноподчиненного предложения. 

 
Вирусы. Бактерия. Простейшие  
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Понятие вирусов, их классификация. Бактерия, некоторые виды полезных 
бактерий. Виды болезней, вызванных бактериями, и их возбудители. Способы 
борьбы с опасными бактериями. Простейшие, общие сведения. Прямая и 
косвенная речь. 

 
Царство грибов 
Общая характеристика. Грибы — царство живых организмов.  Строение 

грибов. Размножение. Страдательный залог. 
 
Царство Растения. Низшие и высшие растения. Классификация 

растений 
Ботаника — наука, изучающая царство растений. Признаки Царства 

Растений. Низшие и высшие растения. Классификация растений. Соглосавание 
времен. 

 
Царство Животные. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Типы и классы беспозвоночных и позвоночных 
Зоология-наука, изучающая царство животных. Краткое описание и 

классификация царства Животные. Систематика. Одноклеточные и 
многоклеточные животные. Типы и классы беспозвоночных и позвоночных. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 
Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных языков с 

привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих лекции на 
иностранном языке, нацеленные на предоставление информации из предметной 
области специальности, предпочтительно, чтобы темы лекции содержали базовые 
понятия,  основные принципы и составляющие профилирующей специальности. 
На  практических занятиях  преподаватель   иностранного языка  проводит работу 
по более детальному усвоению материала лекции.  

Задача преподавателя иностранного языка  заключается в формировании и 
развитии иноязычной компетенции студентов в сфере выбранной специальности. 
Процесс обучения строится на использовании коммуникативной методики, 
ориентированной  на достижение практического результата:  усвоение 
терминологической лексики, чтение и перевод  текста по специальности,  
извлечение из аутентичной литературы  профессионально-значимой информации, 
общение в конкретных профессиональных сферах и ситуациях, написание статей 
и сообщений и докладов, аннотирование и реферирование литературы. 

1.  Предмет биология. Понятие и термины.  
2. Базовые понятия, определение основных понятий и терминов на 

иностранном языке. 
3. Краткий очерк истории биологических учений. 
4. Строение и функции клеток. Времена группы Indefinite, Perfect, Continuous. 
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5. Классификация (систематика) организмов. Present/Past Perfect Continuous; 
Future Perfect. 

6. Понятие вирусов, их классификация. Бактерии. Прямая и косвенная речь. 
7. Общая характеристика грибов. Строение грибов. Размножение. 

Страдательный залог.  
8. Растений. Низшие и высшие растения. Классификация растений. 

Соглосавание времен. 
9.  Характеристика царства Животные. Систематика. 
10. Типы и классы беспозвоночных и позвоночных. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 
специальности на языке оригинала. 

2. Составление словаря специальной терминологии. 
3. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 
4. Аннотирование статей по специальности. 
5. Подбор и обработка Интернет-материалов. 
6. Проектная технология. Презентация проектной работы.  
7. Моя будущая профессия биолог (Эссе) 
8. Написание резюме/CV, деловых писем (письмо-уведомление, письмо-

сообщение, письмо-приглашение, письмо-заявление, письмо-благодарность, 
письмо-извинение, сопроводительное письмо, письмо – подтверждение, письмо-
запрос, письмо-предложение) и другой бизнес-корреспонденции. 

9. Аннотация биологической статьи об актуальных проблемах в 
биологии на современном этапе на профессиональном иностранном   языке   

10. Составление биологического глоссария основных терминов  на 
профессиональном иностранном языке с использованием словаря 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1.  Бугрова А. С. Английский язык для биологических специальностей 

/ENGLISH THROUGH BIOLOGY/: учеб. пособие по специальности "Биология" - 
М. : Академия , 2008 . - 128 с.   

2.  K. Harding. English for Specific Purposes. Oxford University Press, 2009. 
3. Английский язык для студентов естественно-научных факультетов /English 

for Sciences/: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ Е.Э. 
Кожарская, Ю.А. Даурова; под ред. Л.В. Полубиченко. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011 – 176 с. 

4. Марковина, И.Ю. Английский язык: Учебник // И. Ю. Марковина, 
З.К.Максимова, М.В.Вайнштейн. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010. - 366с. 
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5. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник / И. Ю. Марковина, З. К. 
Максимова, М. Б. Вайнштейн; под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., испр. и 
перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с.  – Режим доступа: http://studmedlib. 
ru 

6. B. Mascull. Key Words in Science and Technology. 2005 
7. Scott Freeman // Biological Science Volume 1 with Mastering Biology (4th 

Edition), 2010. 
 
Дополнительная: 
1. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Oxford University Press, 2009. 
2. Leninger . Principles of Biochemistry , 2006. 
3. Reinhard Renneberg and Arnold L. Demain. Biotechnology for Beginners, 

2009.  
4. Nicholas B. Davies, John R. Krebs et.al  An Introduction to Behavioural 

Ecology, 2012.  
5. Lewis Thomas Lives of a Cell: Notes of a Biology , 2009. 
6. Bogomolova A, Cherenda A. et.al Grammar for Biologists. In Two Parts.  
7. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений /под ред. В.Л. Кузнецова/. М., БИНОМ, 2011, 487 с. 8 
8  Биологический энциклопедический словарь /Гильяров М.С./, М., 1995, 864 

c. 
9  Э. МакКонки. Геном человека Москва. «Техносфера». 2008, 288 с.  
10. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М., 1990, 544 с. 
11. Терминология роста и развития высших растений. /Чайлвхян М.Х. и др./. 

М., 1982, 96 с. 
12. Kurmanbayeva M.S. Professional oriented foreign language (Biology) 

электронное учебное пособие, Алматы, 2015.  
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Fiz 2203 ФИЗИКА 
 

Объем - 3 кредита  
 

Авторы: 
Медетов Б.Ж. -  PhD доктор, старший преподаватель кафедры физики 

твердого тела и нелинейной физики 
Манапбаева А.Б. - старший преподаватель кафедры физики твердого тела и 

нелинейной физики 
 

Рецензенты: 
Кызгарина М.Т. - PhD доктор, АУЭС, старший преподаватель кафедры 

физики 
Наурзбаева А.Ж. -  кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель кафедры физики твердого тела и нелинейной физики Казахского 
национального университета  имени аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа разработана в соответствии с типовым учебным планом по 

специальности 5В060700 - Биология и предназначена для обеспечения курса 
«Физика», изучаемого студентами в течение третьего семестра. В настоящее 
время физика охватывает широкий круг естественнонаучных, технических и 
производственных проблем. Дисциплина «Физика» изучает все фундаментальные 
законы природы, с помощью которых можно описывать и предсказывать 
поведение процессов, протекающих в окружающем нас мире. Этим законам 
подчиняются также и те физические процессы, которые протекают в организме 
живых существ. Поэтому данная дисциплина по праву является одной из базовых 
и необходимых дисциплин для успешного освоения основ современной биологии. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 
высшая математика, знание физики на уровне программы для средних 

учебных заведений. 
Перечень смежных дисциплин: «Биофизика», «Общая биология». 
Основные формы компетенции бакалавра. 
Бакалавр, изучивший дисциплину, должен знать: 
• фундаментальные законы физики в области механики, молекулярной 

физики, оптики, атомной и ядерной физики; 
• математические методы описания физических процессов, протекающих в 

природе, в том числе в организме живых существ; 
• принципиальные различия между разными теоретическими подходами 

физики, таких, как классическая и релятивистская механика, квантовая физика, 
корпускулярная и волновая теория света и т.д. А также должен четко понимать 
границы их применимости при описании тех или иных физических процессов; 
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• методы планирования и проведения физических экспериментов, а также 
методы обработки результатов этих экспериментов; 

•  методику построения математической модели исследуемого физического 
процесса, объекта или явления. 

Бакалавр должен владеть навыками: 
•  работы с измерительными приборами для их правильного использования 

при проведении физических экспериментов; 
•  обработки и трактовки результатов проведенных физических 

экспериментов; 
• представления физической информации различными способами (в 

вербальной, знаковой, аналитической, математической, графической, 
схемотехнической, образной, алгоритмической формах). 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Механика материальной точки 
2 Механика твердого тела 
3 Гидро и аэродинамика 
4 Колебания и волны 
5 Молекула-кинетическая теория газов 
6 Процессы в идеальных газах 
7 Законы термодинамики 
8 Электростатика 
9 Электричество 
10 Электромагнетизм 
11 Геометрическая оптика 
12 Волновая оптика 
13 Физика атома 
14 Ядерная физика 
15 Физика открытых систем 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины – дать студентам базовые знания о 

фундаментальных законах природы, изучаемые в таких разделах физики, как 
механика, молекулярная физика, оптика, атомная и ядерная физика.  

Задачи изучения дисциплины:  
• изучение студентами методов построения математических моделей 

физических процессов; 
• освоение студентами знаний о фундаментальных законах природы, 

изучаемых в различных разделах физики; 
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• развитие умений у студентов планировать и проводить физические 
эксперименты, а также обработки результатов измерений;  

• формирование умений работы с измерительными приборами.   
Физика это наука, изучающая общие свойства и законы движения вещества и 

поля. Поле наряду с веществом является одной из форм существования материи. 
Именно развитие физики развивало методы использования математики при 
описании процессов наблюдаемых в естествознании и способствовала строгой 
формулировке многих законов природы. Современная физика описывает базовые 
законы движения материи практически на всех уровнях иерархического строения 
материи.  

В классический курс физики входят такие ее разделы как кинематика, 
механика, СТО, термодинамика, статистическая физика, электричество и 
электромагнетизм, колебания и волны, оптика, квантовая механика, физика 
твердого тела, ядерная физика, физика элементарных частиц.  

Физика охватывает широкий круг естественнонаучных, технических и 
производственных проблем, являясь одной из базовых дисциплин современной 
биологии. Без нее не возможно представить себе осуществление и развитие 
современных биологий. 

Биология исторически всегда развивалась в параллель с физикой, то 
биологические эксперименты ставили вопросы перед физикой, то физика 
создавала базу для развития биологических и медицинских исследований. В 
процессе изучения курса физики студенты биотехнологии должны получить 
глубокие знания в областях базовых представлений и технологий формируемых 
физикой и общие представления о таких современных разделах физики как 
нелинейная физика, синергетика и физика открытых систем. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Механика материальной точки 
Понятия материальной точки, механического движения, системы отсчета, 

траектории, пройденного пути, скорости, ускорения. Уравнения движения 
материальной точки. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Движение 
планет как пример их рассмотрения в качестве материальной точки. Законы 
Кеплера. Космические скорости. Понятия об импульсе, энергии, консервативных 
и неконсервативных силах, потенциальных полях. Законы сохранения энергии и 
ипульса для системы материальных точек. 

 
Механика твердого тела 
Понятие о вращательном движении и физические величины, используемые 

для описания такого вида движения. Понятия центра масс, момента инерции, 
момента силы. Основное уравнение динамики твердого тела. Кинетическая 
энергия вращательного движения. Теорема Гюгейнса-Штейнера. Расчет момента 
инерций твердых тел разной формы. 
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Гидро и аэродинамика 
Понятия об идеальной жидкости, стационарном, ламинарном и турбулентном 

течениях. Число Рейнольдса. Внутренее трение и вязкость жидкости. Закон 
Стокса. Теорема о неразрывности струи. Закон Бернулли. Закон Пуазейля. Сила 
сопротивления среды. Природа аэродинамической подъемной силы. 

 
Колебания и волны 
Понятие о колебательном процессе. Примеры колебательных движений 

различной природы. Уравнение движения колебательного процесса. Решение 
уравнения колебательного движения и трактовка полученных решений. Понятия 
об амплитуде, фазе и частоте колебаний. Уравнение волны. Решения уравнения 
волны и трактовка полученных решений. Виды волны, понятие о групповой 
скорости волны. Поперечные и продольные волны.  

 
Молекула-кинетическая теория газов 
Размеры молекул. Понятия о количестве вещества, относительной атомной 

массе химических элементов, молярной массе вещества, идеальном газе. Степени 
свободы движения молекул. Темплоемкость идеального газа при постоянном 
объеме и давлении. Определение температуры и давление идеального газа с точки 
зрения молекулярно-кинетической теории. Внутрення энергия газа и ее связь со 
степенью свободы движения газа. Распределение молекул газа по скоростям. 
Распределение Больцмана. 

 
Процессы в идеальных газах 
Понятия об идеальном газе, состоянии газа, процессе, равновесном и 

неравновесном состояниях и процессах. Параметры, используемые для описания 
состояния идеального газа. Законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Абсалютная 
шкала температур. Уравнение идеального газа. Изопроцессы, адиабатический и 
политропный процессы. Уравнение идеального газа Менделеева-Клапейрона. 
Уравнение реального газа. 

 
Законы термодинамики 
Работа совершаемая идеальным газом. Первое начало термодинамики. 

Понятие о циклическом процессе. Цикл Карно. Принцип работы и КПД тепловых 
машин. Энтропия системы. Второе начало термодинамики. Связь энтропии с 
микроскопическими состояниями в идеальном газе. 

 
Электростатика 
Исторические сведения, показывающие о наличии электрических зарядов в 

составе веществ. Понятие о точечном заряде. Закон Кулона для вакуума. Понятие 
об электрическом поле, напряженности, потенциале и потенциальной энергии 
электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Циркуляция 
электрического поля. Диполь. Проводники и диэлектрики во внешнем 
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электрическом поле. Вектор смещения электрического поля. Электрическая 
проницаемость среды. Закон Кулона для диэлектрической среды. 

 
Электричество 
Понятие об электрическом токе. Сила тока. Электрическая проводимость 

среды. Сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. Параллельное и 
последовательное соединение элементов. Зависимость сопротивления 
проводников от их физических размеров, материала и температуры. Закон 
Джоуля-Ленца. Понятие об электродвижущей силе (ЭДС). Замкнутая и 
разветвленная цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Правила Кирхгофа. Расчет 
для разветвленных цепей. 

 
Электромагнетизм 
Исторические сведения о начале возникновения теории электромагнетизма. 

Взаимодействие проводников, по которым протекают электрические токи. Закон 
Ампера. Понятие о магнитном поле. Закон Био-Савара-Лапласса. Расчет 
магнитного поля проводников с током. Сила Лоренца. Движение заряженных 
частиц в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Магнитное поле 
соленоида и энергия магнитного поля. Явление электромагнитной самоиндукции. 

 
Геометрическая оптика 
Законы прямолинейного распространения светового луча. Законы отражения 

и преломления луча на границе раздела двух сред. Изображения на зеркалах 
различной конфигурации. Виды линз. Формула тонкой линзы. Изображения 
предметов, получаемые на тонких линзах. Ньютоновская теория света. 

 
Волновая оптика 
Явления в природе, не вписывающиеся в теорию Ньютона о свете. Явления 

интерференции, дифракции, дисперсии и поляризации света. Принцип Гюйгенса-
Штейнера. Дифракционная решетка. Кольца Ньютона. Закон Малюса. 
Фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм природы 
света. Скорость распространения света в вакууме и в различных средах.   

 
Физика атома 
Модель атома, предложенная Томсоном. Эксперименты Резерфорда. 

Планетарная модель атома Резерфорда и его недостатки. Гипотеза де Бройля и 
постулаты Бора. Боровская модель атома. Спектральные серии водорода. Физика 
спектральных серий. 

 
Ядерная физика 
Понятие о нуклонах, изотопах, атомном номере. Массы покоя нейтрона, 

протона, электрона. Дефект масс, энергия связи ядра. Диаграмма зависимости 
удельной энергии связи, приходящейся на один нуклон, от количества нуклонов 
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ядра. Термоядерные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивности. Ядерные 
реакции. Элементарные частицы и их наличие в космических лучах. 

 
Физика открытых систем 
Понятие о динамической системе, динамическом хаосе, аттракторе, 

бифуркации. Система Лоренца, логистическое отображение. Фазовый потрет 
аттракторов. Бифуркационные сценарии. Бифуркация Хопфа. Движение 
нелинейного маятника.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Математический маятник и определение на его основе ускорения 

свободного падения 
2. Физический маятник 
3. Пружинный маятник и исследование затухающих колебаний 
4. Маятник Обербека и исследование момента инерции 
5. Гидростатическое взвешивание 
6. Определение вязкости жидкости методом Стокса 
7. Определение соотношения Ср/СV 
8. Получение вольтамперной характеристики и расчет сопротивления 

проводника 
9. Исследование полупроводников 
10. Исследование тока протекающего в вакууме на основе изучения 

свойств трехэлектродной электронной лампы 
11. Исследование резонанса токов и резонанса напряжений в схемах с 

колебательным контуром 
12. Исследование гистерезиса 
13. Исследование фотоэффекта 
14. Исследование дифракции света 
15. Исследование интерференции света 
16. Изучение поляризации света 
17.  Определение коэффициентов преломления растворов и прозрачных 

твердых тел различными методами. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Основы гидродинамики 
2. Теория размерностей 
3. Элементы специальной теории относительности 
4. Тяготение 
5. Элементы теории поля 
6. Явления переноса и нелинейные эффекты в молекулярной физике, 

понятие о фазовых переходах 
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7. Электромагнитные явления в веществе и их природа 
8. Подобрать статью в соответствии с биологической специализацией 

студента в содержании которой использовалась бы физика и студент должен ее 
объяснить собственными словами.  

9. Решение 100 задач по 5 по каждой теме, с проверкой в ходе 
контрольной работы  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Биомеханика и ее приложения 
2. Реология крови 
3. Механические характеристики эритроцита 
4. Механика формирования формы растений и простейших организмов 
5. Процесс формирования тканей как явление кинематики 
6. Гидродинамические свойства морских млекопитающих 
7. Диссипативные процессы в биологических системах 
8. Использование понятия энтропии в биологии 
9. Клеточные потенциалы и их природа 
10. Исследование электрических характеристик кожи 
11. Оптические методы исследования глазного дна 
12. Основы ЯМР  
13. Физические основы ультразвуковых исследований в клинике 
14. Оптически активные среды живого организма и их исследование 
15. Влияние магнитного поля на организм человека 
16. Влияние электромагнитных волн на организм человека 
17. Влияние динамики физических процессов протекающих в 

околоземном космическом пространстве на живые системы. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Основная: 
1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. М., “ВШ”.- 2005. 
2. Трофимова Т.И. Курс общей физики 1,2 Т., М., “ВШ”.- 2005. 
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. "Курс физики". М.: Высшая школа, 2000. 
4. Савельев И.В. "Курс общей физики". 1,2,3 Т. Издание третье, 

исправленное, М.: Наука, 1988. 
5. Астахов А.В. "Курс физики", М.: Наука, 1977. 
6. Кожанов Т.С., Рысмендеев С.С. "Курс физики". Учебное пособие для 

биологических  специальностей  в двух томах, Агроуниверситет, Алматы, 2000. 
7. Волькенштейн В.С. Сб. задач по общему курсу физики -М.: Наука, 

1988. 
 
Дополнительная: 
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1. Фейнмановские лекции по физике-М. Мир,-1977. 
2. Булгаков Н.А., Осипова И.А. Основные законы и формулы по 

математике и физике (Школьная математика, высшая математика, физика) Изд 
ТГТУ Справочное пособие. 2007г. 

3. Берклеевский курс физики в 5-ти томах (1 Киттель, Найт, Рудерман 
Механика, 2 Парселл Электричество и магнетизм, 3. Крауфорд Волны, 4. Вихман 
Квантовая механика 5 Рейф Статистическая физика) М.: Наука1976-2010. 

4. Журнал проблем эволюции открытых систем 
5. Соросовский образовательный журнал 1995-2001, 2004. Сайты 

физического факультета МГУ кафедры медицинской физики, и биологический 
факультет кафедры биофизики  
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Him 2204 ХИМИЯ  
 

Объем - 3 кредита  
 

Авторы: 
Ашкеева Р.К. – кандидат химических наук,  доцент факультета химии и 

химической технологии 
Тугелбаева Л.М. - кандидат химических наук,   доцент факультета химии и 

химической технологии 
 

Рецензенты: 
Кушербаева Л.М. - кандидат химических наук, доцент Алматинского 

Технологического Университета  
Рыскалиева Р.Г. - кандидат химических наук, доцент  Казахского 

национального университета им. аль-Фараби   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа  курса «Химия» составлена с учетом современных требований  к 
преподаванию химии как одной из фундаментальных дисциплин, без изучения 
которой невозможна подготовка специалистов широкого профиля с 
университетским образованием. Изучение дисциплины будет способствовать 
развитию у студентов широкого естественнонаучного кругозора, пониманию 
сложных процессов в окружающей среде, привитие студентам навыков 
творческого мышления. Изучение курса поддерживается расширенным 
лабораторным практикумом, развивающим у студентов навыки научного 
экспериментирования и исследовательский подход к изучению предмета и 
закрепляющие теоретический материал. 

Курс строится на базе знаний по химии, физике и математики в объеме 
программы средней школы. Обучающиеся должны иметь начальную подготовку в 
области информационных технологий: работать в сети INTERNET, с текстовым 
редактором и другими компьютерными программами.  

Основными целями изучения курса «Химия» являются:  
• изучение свойств химических элементов и их соединений на основе 

периодического закона Д.М.Менделеева и современных представлениях о 
строении вещества;  

• изучение сведений об основных законах и закономерностях химии, а 
также о закономерностях протекания различных химических процессов; 

• изучение взаимодействия различных веществ с окружающей средой, 
живым организмом; 

В результате изучения курса студенты должны знать:  
• основные стехиометрические законы с позиции атомно-

молекулярного учения; 
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• общие закономерности изменения свойств элементов и их 
соединений;  

Уметь:  
• составлять химические уравнения; 
• решать задачи и упражнения; 
• прогнозировать продукты химических процессов; 
• определять направление протекания химических реакций;  
• использовать и анализировать литературу.  
Иметь навыки: 
• подготовки и проведения несложного химического эксперимента, с 

соблюдение правил техники безопасности; 
• выполнения расчетов, оформления результатов, формулирования 

выводов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

        
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
       Введение 
Основная задача курса «Химия» - создание у студентов расширенной 

теоретической базы по основополагающим разделам общей химии, 
формирующих фундаментальную и практическую подготовку специалистов, 
обучение их умению рассматривать свойства элементов, соединений и различных 
материалов, условий прохождения химических реакций с теоретической точки 
зрения, применяя периодический закон, сведения о строении атома, законы 
химической кинетики, элементов термодинамики, теории растворов и т.д.  

Представление о дифференциации и интеграции естественных наук. Предмет 
и задачи  химии.  Становление химии как науки, основные этапы ее развития.  
Химия и биология. Роль химии в системе «природа-производство». Новые 
химические технологии. Вклад ученых Республики Казахстана в развитии 
химической науки, современные тенденции и перспективы. «Химизация» 
биологии. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Атомно-молекулярное учение. Основные законы стехиометрии. 

№ Название тем 
1 Введение 

2 Атомно-молекулярное учение. Основные законы стехиометрии. 
 

3 Строение атома.  
4 Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева. 
5 Химическая связь и строение молекулы. 
6 Основные понятия об энергетике химических процессов. 
7 Химическая кинетика и химическое равновесие. 

8 Окислительно-восстановительные реакции. 

9 Комплексные соединения. 
10 Вода. Растворы. 
11 Растворы электролитов. 
12 Дисперсные системы. 
13 Общие свойства металлов. 
14 Коррозия металлов и защита от нее. 
15 Общие свойства неметаллов. 
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Материя и движение. Формы существования материи и движения. 
Взаимосвязь массы и энергии. Современное состояние атомно-молекулярного 
учения.  

Стехиометрические законы: законы сохранения массы вещества,  
постоянства состава, объемных отношений, Авогадро, эквивалентов. Молярная 
масса эквивалента. Газовые законы. Идеальный газ. Газовая постоянная. 
Уравнение  Менделеева – Клапейрона. Парциальное давление газа в смеси. 
Относительная плотность газов.  Способы определения атомных и молекулярных 
масс.  

 
Квантовомеханическая теория строения атома. 
Квантово-механические представления о строении атома. Квантовые числа. 

Атомные орбитали. Представления о форме s-, p-, d- электронных облаков. 
Принцип  Паули, правило Хунда. Принцип наименьшей энергии. Электронные 
структуры атомов элементов. Строение атомов элементов - аналогов. Значение 
теории строения атома в химии и биологии. 

 
Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева. 
Формулировка периодического закона Д.И. Менделеева. Структура 

периодической системы элементов Д.И.Менделеева. Периодически 
изменяющиеся и периодически не изменяющиеся свойства атомов и ионов. 
Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электроотрицательность. Атомные 
радиусы. Атомная масса. Емкость энергетических уровней и подуровней. 
Строение электронных оболочек атомов и связь периодической системы со 
строением атомов. Изменение важнейших свойств элементов по группам и 
периодам периодической системы. Биогенные элементы и их положение в 
периодической системе элементов. 

 
Химическая связь и строение молекулы. 
Основные типы химической связи (ковалентная, донорно-акцепторная, 

ионная, металлическая) их свойства. Свойства соединений с ковалентной и 
ионной связью. Характеристики взаимодействующих атомов. Гибридизация 
орбиталей. Метод валентных связей. σ  и π  связи. Межмолекулярные связи. 
Применение теории химической связи в химии и биологии. 

 
Основные понятия об энергетике химических процессов. 
Энергетика химических реакций. Тепловые эффекты химических реакций. 

Термохимические уравнения. Закон Гесса, его использование для расчетов 
тепловых эффектов химических реакций. Понятие о внутренней  энергии, 
энтальпии, энтропии, свободной энергии Гиббса. Направление химических 
процессов. Значение энергетики химических реакций. Энергетические условия 
существования жизни. 

 
Химическая кинетика и химическое равновесие. 
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Скорость гомогенных химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Закон действующих масс. Константа скорости. Правило  
Вант-Гоффа. Явление катализа. Биологические катализаторы. Значение 
химической кинетики. Обратимость химических реакций. Смещение химического 
равновесия. Принцип Ле Шателье. Химическое равновесие в природе. 

 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Типы окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Окислительно-восстановительные 
(электродные) потенциалы. Направленность окислительно-восстановительных 
реакций. Биологическое значение окислительно-восстановительных процессов. 

 
Комплексные соединения. 
Основные представления о структуре комплексных соединений. Строение 

координационной сферы комплексных соединений. Устойчивость комплексных 
соединений. Константы устойчивости и нестойкости. Классификация комплексов. 
Номенклатура комплексных соединений.  Значение комплексных соединений в 
биологии. 

 
Растворы. 
Физические и химические свойства воды. Образование растворов. Описание 

состава растворов. Качественные и количественные способы выражения 
концентрации растворов. Современное состояние физико-химической теории 
растворов. Растворимость с точки зрения термодинамики. Тепловые эффекты при 
растворении. Растворимость. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Гидраты и 
кристаллогидраты. Растворы жидкие, твердые и газообразные. Понятие 
идеального раствора. Давление и состав пара над раствором. Закон Рауля. Осмос 
и осмотическое давление. Уравнение Вант-Гоффа. Кристаллизация и кипение 
растворов. Криоскопия и эбуллиоскопия. Значение растворов в химии и биологии.  

 
Растворы электролитов. 
Электролитическая диссоциация воды. Водные растворы электролитов. 

Теория электролитической диссоциации С.Аррениуса. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель среды.  

Сильные и слабые электролиты. Константа и степень диссоциации 
электролита. Закон разбавления Оствальда. Понятие об активности и ионной силе  
растворов. Произведение растворимости. Равновесие ионов в растворе с осадком. 

Буферные растворы. Гидролиз солей. Константа и степень гидролиза. 
Ступенчатый характер гидролиза. Обратимый и необратимый гидролиз. Значение 
растворов электролитов в природе. 

 
Дисперсные системы. 
Дисперсные системы и их классификация. Молекулярно-кинетические 

свойства дисперсных систем. Оптические свойства дисперсных систем. Методы 
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получения дисперсных систем.  Электрохимия коллоидов. Устойчивость и 
коагуляция коллоидов. Методы очистки коллоидных растворов. Коллоидные 
растворы в биологии. 

 
Общие свойства металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Основные методы получения 
металлов. Общая характеристика s-элементов, их соединения, биологическая 
роль. Общая характеристика d -элементов, их соединения, биологическая роль. 
Биологическая роль металлов в организме человека и живой природе. 

 
Коррозия металлов и защита от нее. 
Определение коррозионных процессов. Основные виды коррозии, ее 

механизм. Коррозия металлов в  различных условиях. Биологические факторы в 
коррозии металлов. Микробиологическая коррозия металлов. Основные методы 
защиты от коррозии. Ингибиторы коррозии.  

 
Общие свойства неметаллов. 
Физические и химические свойства неметаллов. Основные методы получения 

неметаллов. Методы получения чистых металлов. Химические элементы 
биосферы. Общая характеристика р-элементов, их соединения, биологическая 
роль.  Биологическая роль неметаллов в организме человека и живой природе. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Экспериментальные задачи по основным классам неорганических 

соединений. 
2. Экспериментальные задачи по основным типам химических реакций. 
3. Определение относительной молекулярной массы СО2. Определение 

эквивалента магния. 
4. Практическое занятие: строение атома, периодический система и 

периодический закон на примере III периода и  УП группы главной 
подгруппы. 

5. Изучение окислительно-восстановительных реакций. 
6. Определение энтальпии растворения безводного карбоната натрия.      
7. Влияние различных факторов (концентрации реагирующих веществ, 

температуры, катализатора) на скорость химической реакции. 
8. Влияние концентрации реагирующих веществ и температуры на смещение 

химическое равновесие. 
9.  Приготовление растворов заданной концентрации.  
10. Определение концентрации растворов титрованием. 
11. Изучение свойств растворов электролитов. Гидролиз солей. 
12. Буферные смеси и их свойства. 
13. Получение и свойства комплексных соединений. 
14.  Химические свойства металлов. 
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15.  Химические свойства неметаллов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 
1. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 
2. Значение основных классов неорганических соединений в биологии. 
3. Основные стехиометрические законы химии и их роль в современной 

науке. 
4. Межмолекулярные связи, их характеристика, значение в живой 

природе. 
5. Катализ. Типы катализаторов. Явление катализа в биологии. 
6. Энергетические условия существования жизни. 
7. Окислительно-восстановительные свойства серной, азотной и соляной 

кислот. 
8. Особенности строения воды, ее свойства, значение. 
9. Значение буферных растворов в биологии. 
10. Гидролиз солей и живая природа. 
11. Дисперсные системы, их характеристика, значение. 
12. Биогенные элементы.  
13. Макроэлементы, их характеристика и значение. 
14. Микроэлементы, их характеристика и значение. 
15. Токсичные элементы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Способы получения основных классов неорганических соединений. 
2. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 
3. Периодичность строения электронных оболочек. Изменение 

важнейших свойств элементов по группам и периодам периодической системы. 
4. Значение теории строения атома в биологии. 
5. Характеристика неметаллов  и их соединений на основе строения 

атома и положения в периодической системе. 
6. Характеристика металлов  и их соединений на основе строения атома 

и положения в периодической системе. 
7. Ориентационное, индукционное, дисперсионное взаимодействия, их 

характеристика. 
8. Окислительно-восстановительные реакции в природе. 
9. Значение химического равновесия в природе.  
10. Значение сильных электролитов в природе. 
11. Значение растворов слабых электролитов в биологии. 
12. Коллоидные растворы, их характеристика, значение. 
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16. Токсикология тяжелых металлов. 
17. Металлы жизни. 
18. Комплексные соединения в природе. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Глинка Н.Л. Общая химия. Л.: Химия, 2013, 750с. 
2. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М., Рыскалиева Р.Г. Общая химия. 

Учебно- методическое пособие. Алматы: Қазақ университеті, 2013, 155с. 
3. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М., Рыскалиева Р.Г. Задачи и упражнения 

по курсу "Общая химия". Учебно - методическое пособие. Алматы: Қазақ 
университеті, 2015, 150с. 

4. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М., Рыскалиева Р.Г. Химия элементов. 
Учебное пособие. Алматы: Қазақ университеті, 2014, 255с. 

 
Дополнительная: 
1. Некрасов Б.Н. Курс общей химии. т.1-2, М.: Химия, 2012, 655-660с. 
2. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. Л.: Химия, 2014, 

241с. 
3. Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.М., Рыскалиева Р.Г. Задачи и упражнения 

по курсу "Химия элементов". Учебное пособие. Алматы: Қазақ университеті, 
2016, 137с. 

4. Николаев Л.А. Металлы в живых организмах. – М., 2006, 93с. 
5. Стацко В.В., Черненко М.Б. Популярная библиотека хим. элементов, 

т.1-2, М.: Наука, 2003, 566-517с. 
6. Хомченко И.Г. – «Общая химия» - Москва: Новая волна. 2012 – 462с. 
7. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. – «Сборник задач по химии» - Москва: 

Новая волна. 2013 – 278с. 
8. Князев Д.А. Неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 2004, 302с. 
9. Воробьева А.Ф. Практикум по неорганической химии. – М., Химия, 

2004, 156с. 
10. Таперова А.А. Лабораторный практикум по общей химии. – М.: 

Высшая школа, 2003, 320с. 
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Mat 2205 МАТЕМАТИКА  
 

Объем - 3 кредита  
 

Авторы: 
Тажеков А. – кандидат физико – математических наук, доцент кафедры 

«Дифференциальные уравнения и теория управления» 
Елдесбай Т.Ж. – кандидат физико – математических наук, доцент кафедры 

«Дифференциальные уравнения и теория управления» 
Ділдәбек Г. – кандидат физико – математических наук, доцент кафедры 

«Дифференциальные уравнения и теория управления» 
Иманкул Т.Ш. – кандидат физико – математических наук, профессор кафедры 

«Дифференциальные уравнения и теория управления» 
 

Рецензенты: 
Кошанов Б.Д. – доктор физико – математических наук, профессор,  

ГНС  ИМММ КН МОН РК 
Сихов М.Б. – доктор физико – математических наук, заведующий 

кафедрой фундаментальной математики Казахского национального 
университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Математика является теоретическим фундаментом многих разделов 

современной науки и играет большую роль. Это обусловлено развитием 
компьютерных технологий, благодаря которым существенно расширяются 
возможности успешного применения  математики для решения конкретных 
практических задач. Основной целью преподавания математики является 
ознакомление студентов основными математическими понятиями и основными 
математическими методами, которые необходимо знать студентам в процессе 
учебы, при изучении специальных курсов, а также в самостоятельном изучении 
прикладных направлений применения математики. 

Без современной математики с ее развитым логическим и вычислительным 
аппаратом не возможен прогресс в различных областях человеческой 
деятельности.  

Математика играет важную роль в физических, геофизических, 
геодезических, биологических и других исследованиях. Она является не только 
аппаратом количественного расчета, но также методом точного исследования и 
средством предельно четкой формулировки понятий и проблем. 

Математические методы стали составной частью физических, 
геофизических, геодезических, экологических, биологических дисциплин. 

Математическое образование современного специалиста включает изучение 
общего курса математики и  специальных математических курсов (теория 
вероятностей, математическая статистика и т.д.).  
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Общий курс математики является фундаментом математического 
образования специалиста и в рамках этого курса проводится ориентирование на 
приложение математических методов в профессиональной деятельности. 

Настоящая программа охватывает новые требования, предъявляемые к 
математическому образованию студентов по специальности «5B060700 – 
Биология» и ставит следующие задачи: 

- должен знать элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, 
дифференциальное и интегральное исчисления и уметь применять их в 
математических задачах физики, биологии, геодезии и картографии, экологии; 

- совершенствуя математическую подготовку должен уметь подняться до 
уровня изучения и понимания математических моделей, применяемых в физике, 
биологии, геодезии и картографии, экологии; 

- уметь ставить математические задачи; 
- уметь на основе проведенного математического анализа вырабатывать 

практические рекомендации. 
- владеть навыками построение математические модели; 
- быть компетентным в подборе подходящих математических методов и 

алгоритмов решения задач; 
Пререквизиты: Дисциплина «Математика» опирается на знание курса 

арифметики, алгебры, геометрии на уровне учебной программы средней школы. 
Постреквезиты: Основные положения дисциплины «Математика» 

используются при изучении общеобразовательных биологических дисциплин и 
специальных дисциплин, читаемых выпускающими кафедрами. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Название тем 
1 Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 
2 Системы координат в пространстве 
3 Введение в математический анализ 
4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
5 Исследование функции с помощью производной 
6 Комплексные числа 
7 Неопределенный интеграл 
8 Определенный интеграл 
9 Несобственные интегралы 

10 Функции нескольких переменных 
11 Кратные интегралы (двойные и тройные интегралы) 
12 Криволинейные интегралы 
13 Ряды 
14 Дифференциальные уравнения 
15 Дифференциальные уранения высшего порядка 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Введение 
Объектами изучения математики являются математические модели. Поэтому 

исследуя такие модели, мы исследуем реальные явления, встречающиеся в жизни, 
т.е. с помощью математических моделей появляется возможность исследования 
процессов, происходящих в окружающей нас среде. 

В математике одна и та же модель может описывать различные явления, 
например, с помощью уравнения Лапласа описывается стационарное 
распространение тепла в твердом теле и течение жидкости и т.д. 

Математика является абстрактной наукой, но ее применение носит 
конкретный характер. С помощью математики решаются важнейшие физические, 
технические, геофизические, геодезические, экологические, биологические и 
другие задачи. 

Разделение математики на чистую и прикладную носит условный характер. 
Для усиления прикладной направленности нужно давать приближенные методы 
вычисления определенного интеграла с использованием персональных 
компьютеров. 

Задачи дисциплины:  
- изучение основных понятий «Математики» и их приложений в различных 

областях естествознания; 
- овладение фундаментальными понятиями «Математики», законами и 

теориями классической и современной математики, приемами и методами 
решения конкретных задач. 

Цели дисциплины: 
- умения использовать изученные математические методы при 

моделировании и решении задач геофизического и геодезического характера; 
- развитие математической интуиции; 
- воспитание математической культуры; 
- формирование научного мировоззрения и логического мышления. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Системы координат на плоскости. Простейшие задачи аналитической 

геометрии на плоскости. Уравнение линии. Различные уравнения прямой. 
Нормальное уравнение прямой. Линии второго порядка: эллипс, гипербола, 
парабола и их канонические уравнения. 

Преобразование декартовых координат. Простейшие случаи приведения 
общего уравнения линий второго порядка к каноническому виду. 

Линейные преобразования. Матрица. Общие определения, связанные с 
матрицами. Действия над матрицами. Сложение матриц. Умножение матриц. 
Квадратные матрицы. Определители. Свойства определителей. Алгебраические 
дополнения и миноры.  
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Линейные системы с двумя и тремя неизвестными. Исследование линейных 
систем с тремя неизвестными. Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричная запись 
линейных систем. Нахождение обратной матрицы. Матричное решение систем 
линейных уравнений. 

 
Системы координат в пространстве. 
Декартовы координаты в пространстве. Цилиндрические координаты. 

Сферические координаты. Векторы. Линейные операции над векторами. Линейно-
независимые системы векторов. Базис. Разложение векторов на компоненты. 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение 
векторов и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Поверхности второго 
порядка. Исследование поверхностей второго порядка методом сечений. 

 
Введение в математический анализ. 
Понятие множества. Обозначения. Логические символы. Множества 

вещественных чисел. Числовые последовательности. Сходимость числовых 
последовательностей. Предел монотонной ограниченной числовой 
последовательности. Число e . Натуральные логарифмы. Функция. Предел 
функции в точке. Предел функции на бесконечности. Основные теоремы о 
пределах функции. Первый и второй замечательные пределы. Бесконечно малые и 
бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых и их использование 
при вычислении пределов. Непрерывность функции. Основные свойства 
непрерывных функций. Непрерывность основных элементарных функций. 
Классификация точек разрыва функции. 

 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Производная функции, ее геометрический и механический смысл. 

Дифференцируемость функции. Связь между дифференцируемостью и 
непрерывностью функции. Применение дифференциала функции в 
приближенных вычислениях. 

Основные правила нахождения производных. Производная сложной 
функции. Обратная функция и ее дифференцирование. Производная функции 
заданной параметрически. Дифференциал функции и ее свойства. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Физический смысл производной второго 
порядка. 

Теоремы Ферма, Роля, Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя. 
Формула Тейлора. Формула Тейлора, имеющий остаточный член в форме 

Лагранжа. Разложение функций ( ) ( )nx xxxxe ++ 1,1ln,cos,sin,  с помощью формулы 
Маклорена. Выделение главной части функций и его применение в нахождении 
пределов функции. 

 
Исследование функции с помощью производной. 
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Признаки монотонности функции. Необходимые условия экстремума. 
Достаточные условия существования экстремума. Выпуклость и вогнутость 
кривой. Точки перегиба. Асимптоты кривой. Общая схема исследования и 
построения графиков функции. 

 
Комплексные числа. 
Основные действия над комплексными числами. Возведение в степень 

комплексного числа и извлечение корня. Формула Эйлера. Разложение 
многочлена на множители в случае комплексных корней. 

 
Неопределенный интеграл. 
Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

основных формул интегрирования. Замена переменного и интегрирование по 
частям в неопределенном интеграле. Разложение рациональной дроби. 
Интегрирование рациональных функций путем разложения на простейшие дроби. 
Интегрирование иррациональных функций интегрирование тригонометрических 
функций. 

 
Определенный интеграл. 
Определенный интеграл как предел последовательности интегральных сумм. 

Основные свойства определенного интеграла. Связь между неопределенных и 
определенным интегралом. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 
определенного интеграла методом замены переменного и интегрирования по 
частям. Приближенное вычисление определенного интеграла: формулы 
прямоугольников, метод трапеций и Симпсона. Приложения определенного 
интеграла к вычислению площадей плоских фигур, длин дуг кривых, объемов тел 
и поверхностей вращения. 

 
Несобственные интегралы. 
Понятие несобственных интегралов. Признаки сходимости несобственных 

интегралов. 
 
Функции нескольких переменных.  
Функции двух переменных. Область определения. Предел функции двух 

переменных. График функции двух переменных. Непрерывность функции двух 
переменных. Частные производные первого и второго порядков. Экстремум 
функции двух переменных. Необходимое условие. Достаточные условия. 
Условный экстремум. Метод наименьших квадратов. 

 
Ряды. 
Числовой ряд и его сходимость. Необходимое условие сходимости. Признаки 

Даламбера, Коши. Интегральный признак. Признак Лейбница. Знакопеременные 
ряды. Абсолютная и условная сходимости.  
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Степенные ряды. Функциональный ряд. Область сходимости. Разложение 
функций в степенные ряды. 

 
Дифференциальные уравнения. 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. 
Линейные уравнения. Дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРНЫХ РАБОТ 

 
1. Простейшие задачи аналитической геометрии на плоскости. 
2. Различные уравнения прямой. 
3. Линии второго порядка. Эллипс. Гипербола. Парабола. 
4. Решение линейных систем уравнений с тремя неизвестными методом 

Крамера. Матричное решение линейных систем с тремя неизвестными. 
5. Пределы функций.  
6. Первый и второй замечательные пределы. 
7. Производные. Правило Лопиталя. 
8. Общий план исследования и построения графиков функций. 
9. Неопределенный интеграл и основные методы его нахождения. 
10. Интегрирование рациональных, иррациональных функций.  
11. Интегрирование тригонометрических функций. 
12. Определенный интеграл. Замена переменного и интегрирование по 

частям в определенном интеграле. 
13. Приложения определенного интеграла.  
14. Несобственные интегралы. 
15. Дифференциальные уравнения 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Поверхности второго порядка. Исследование поверхностей второго 
порядка методом сечений. 

2. Сравнение бесконечно малых и их использование при вычислении 
пределов. 

3. Выделение главной части функций и его применение в нахождении 
пределов функции. 

4. Разложение многочлена на множители в случае комплексных корней. 
5. Интегрирование рациональных функций.  
6. Интегрирование тригонометрических функций. 
7. Несобственные интегралы 
8. Разложение функций в степенные ряды 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА  

 
1. Линейные системы с двумя и тремя неизвестными. Исследование 

линейных систем с тремя неизвестными. Метод Гаусса. 
2. Формула Тейлора, имеющий остаточный член в форме Лагранжа. 
3. Исследование функции с помощью производной 
4. Приложения определенного интеграла к вычислению длин дуг 

кривых, объемов тел и поверхностей вращения. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Основная: 
1. Ильин В.А, Куркина А.В. Высшая математика. М., 2002г. 
2. Шипачев В.С. Высшая математика М., 2008г. 
3. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике М.: Высшая школа, 

2008г. 
4. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М.: Высшая 

школа, 2002г. 
5. Махмеджанов Н.М., Махмеджанова Р.М., Сборник задая по высшей 

математике. Алматы: Қазақ университеті, 2008. 
 

Дополнительная: 
1. Ефимов Н.В. Линейная алгебра и многомерная геометрия. - М., 2004. 
2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные и интегральные 

исчисления. М.: Наука, 1980. 
3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 

упражнениях и задачах. М.: Высшая школа, 2006.  
4. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Ч.1. Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
5. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. Ч.2. Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
6. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике Ч.3 Под 

редакцией Рябушко А.П. - Минск: Вышейшая школа, 2001. 
7. Высшая математика. Т.1. Гусак А.А. - Мн.: Тетро Системс, 2001. 
8. Высшая математика. Т.2. Гусак А.А. - Мн.: Тетро Системс, 2001. 
9. Баврин И.И. Высшая математика. - М., 2003. 
10. Виленкин Н.Я. Высшая математика. - Ростов н/Д., 2002. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В результате освоения курса «Зоология» бакалавр, будущий 
конкурентоспособный специалист, должен: 

имет предствление: о процессах и явлениях, происходящих в живой и 
неживой природе, их взаимосвязи и взаимообусловенности; о биоразнообразия 
живых организмов; об основных законах эволюции и функционировании фауны; 
об экологических принципах рационального природопользования; о методах 
познания природы, необходимых для решении задач при выполнении 
профессиональных функций; 

знать: основные концепции, методы и перспективы развития биологии; 
многообразия животных и основные закономерности их формирования; причины 
биологического прогресса или регресса той или иной группы; морфологию и 
строение систем органов, эволюцию и систематику основных представителей 
животных; место и роль животных в экологических системах, хозяйственное, 
медицинское и промысловое значение; 

уметь: использовать методы социально-гуманитарных и естественных наук 
в различных сферах своей профессиональной деятельности; приобретать новые 
знания, используя современные образовательные технологии; на научной основе 
организовывать свой труд; владеть компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности; 

иметь навыки: сбора и подготовки научных материалов по зоологии и 
математической обработки результатов полевых и экспериментальных 
исследований; ставить научные вопросы; преподавания в средних 
общеобразовательных и средне-специальных учебных заведениях; организации и 
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осуществления внеклассных форм работы со школьниками; осуществления 
просветительской деятельности в области биологии и экологии; 

быть компетентным:  в основных направлениях зоологической науки; в 
общих законах развития природы и общества; экологической ответственности 
человека за последствия антропогенных действий; в сфере организации 
совместной деятельности, участия в коллегиальном принятии решений и умения 
мотивировано отстаивать свою точку зрения;  в процессах самореализации и 
саморазвития личности, способной адаптировать свою профессиональную 
деятельность к системе рыночных отношений; в процессах самопознания, 
ориентирующих личности на самостоятельную творческую деятельность; в 
проблемах межличностных отношений и взаимодействий, оптимального решения 
конфликтных ситуаций;   в вопросах индивидуального здоровья человека, 
обеспечиваемого комплексом природных, социально-экономических и 
психосоциальных условий жизнедеятельности. 

Перечень дисциплин для изучению данной дисциплины: 
Пререквизиты: Школьные Программы по биологии и экологии 
Постреквизиты: Анатомия, Гистология, Цитология, Экология, 

Микробиология, Физиология животных, Биохимия животных,  Биотехнология 
животных, Этология животных, Генетика, Молекулярная биология. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование темы 

 Введение 
1 Подцарство одноклеточные животные– Protozoa 
2 Низшие и радиально - симметричные  многоклеточные животные-

Metazoa 
3 Двустороннесимметричные многоклеточные. Типы Плоских- 

Plathelminthes, Круглых– Nemathelminthes,  Кольчатых червей–
Annelida   

4 Тип Моллюски – Mollusca 
5 Тип Членистоногие – Arthropoda 
6 Вторичноротые: Иглокожие-Echinodermata, Погонофоры-

Pogonophora, Щупальцевые-Tentaculata, Щетинкочелюстные- 
Chaetognatha, Полухордовые-Hemichordata 

7 Основые этапы  филогенетического мира беспозвоночных 
животных 

8 Тип хордовые – Сhordata. Подтип бесчерепные  - Аcrania и 
подтип оболочники – Tunicata 

9 Подтип позвоночные – Vertebrata. Класс круглоротые -Cyclostomata 
10 Класс Хрящевые рыбы - Chondrichthyes 
11 Класс Костные рыбы - Osteichthyes 
12 Класс Земноводные - Amphibia 
13 Класс Пресмыкающиеся - Reptilia 
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14 Класс Птицы – Aves 
15 Класс Млекопитающие - Mammalia 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Предмет и задачи зоологии. Зоология как наука о животном мире, его 

происхождении, развитии, современном положении, роли в биосфере и жизни 
человека. Положение зоологии в системе биологических наук и ее связь  с 
морфологией, анатомией, систематикой, экологией, зоогеографией, этологией, 
гистологией, цитологией, эмбриологией, физиологией, генетикой, биохимией, 
биофизикой, молекулярной биологией, палеонтологией животных.   

Основные этапы развития и направления зоологии. Система животного 
царства Аристотеля, К. Линнея, Ж.Б.Ламарка. Значение работ Ж.Сент-Илера,  
Ж.Кювье, Ч.Дарвина, К.Бэра, И.И.Мечникова, А.О.Ковалевского, 
А.Н.Северцова, И.И. Шмальгаузена, В.Н. Беклемишева, В.А.Догеля, П.П.Иванова, 
А.В.Иванова, А.А. Захваткина, Б.А.Домбровского, Е.Н. Павловского, К.И. 
Скрябина, И.Г.Галузо, С.Н.Боева, П.И.Мариковского, Е.В.Гвоздева, 
Т.Н.Досжанова, Н.А.Ливанова, В.Е.Соколова, В.Н.Большакова, В.В. Малахова, , 
А.А.Слудского, И.А. Долгушина, А.Б.Бекенова, Э.И.Гаврилова, А.Ф: Ковшаря  и 
др. 

Основные этапы  и направления изучения животного мира в Казахстане. Роль 
животных в биосфере. Теоретическое и практическое значение зоологии. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Подцарство одноклеточные животные – Рrotozoa.  
Общая характеристика и систематический обзор простейших. Тип 

Саркомастигофоры –Sarcomastigophora, тип Споровики – Sporozoa, тип 
Инфузории – Infusoria. Сравнительно – морфологическая характеристика типов. 
Способы размножения и жизненные циклы, распространение, биология  
простейших.  Происхождение и  филогенетические связи простейших.  

 
Низшие и радиально-симметричные животные.  
Общая характеристика многоклеточных животных, систематика. Гипотезы 

происхождение многоклеточных. Фагоцителлообразные–Phagocytellozoa, тип 
пластинчатые- Placozoa. Паразои  - Parazoa, тип губки – Spongia. Общая 
характеристика, систематика, размножение губок, распространение, значение. 
Радиально - симметричные  – Radiata. Тип кишечнополостные – Coelenterata,  
общая характеристика, систематика, размножение,  развитие- метагенез.  Тип 
гребневики – Ctenophora, общая характеристика. Положение гребневиков в 
системе животного царства. 
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Типы плоских, круглых,  кольчатых червей.   
Основные черты организации двустороннесимметричных животных. 

Строение кожно-мускульного мешка, систем органов бесполостных, 
первичнополостных, вторичнополосных червей. Примитивные черты организации 
типа Плоских червей, Морфо – биологические особенности  паразитических 
плоских червей. Сравнительно - анатомический обзор типов  Круглые – 
Nemathelminthts  и кольчатые черви- Annelida.  Метамерность внешнего и 
внутреннего строения, размножение  и  развитие кольчецов.   Характеристика 
основных отрядов  и распространение.  

 
Тип моллюски – Mollusca.  
Общая характеристика типа Моллюски, систематика.  Особенности строения 

моллюсков – отделы тела, раковина, мантия, мантийная  полость. Боконервные – 
наиболее примитивная группа моллюсков. Сравнительно - анатомическая 
характеристика внешнего и внутренного строения  раковинных  моллюсков. 
Характеристика классов и основных отрядов, биология, распространение, 
значение. 

 
Тип членистоногие – Arthropoda.  
Общая  характеристика членистоногих. Хитиновый наружный скелет и его 

значение. Усложнение сегментации в результате формирования отделов тела и 
членистых конечностей. Мускулатура членистоногих, органы и формы движения. 
Морфо–биологические особенности подтипов Трилобитообразные, 
Жабродышащие,  Хелицеровые Трахейнодышащие. Деление подтипов на классы 
и подклассы,  главнейшие отряды, их характеристика. Биология, распространение 
и значение членистоногих в природе. Филогения членистоногих. 

 
Вторичноротые:  Типы Иглокожие- Echinodermata,  Погонофоры- 

Pogonophora, Щетинкочелюстные- Chaetognatha, Полухордовые 
Heмichordata.   

Общая характеристика типов Иглокожие, Погонофоры,  Щетинкочелюстные, 
Полухордовые, систематика, морфо-физиологические особенности строения, 
распространения. Размножение и развитие иглокожих, особенности образования и 
функции вторичной полости тела, основные личиночные формы. Отличительные 
признаки в строении и биологии первичнохордовых – баланоглосса, филогения. 

 
Основные этапы филогенетического мира беспозвоночных.  
Прогрессивные направления в эволюционном развитии:   клеточный уровень, 

ярус фагоцителлозои, двуслойные и Acoelomata. Верхний ярус филогенетического 
древа - Coelomatа. Первичноротые -  Protostomia , Вторичноротые -  Deuterostomia. 
 

Тип Хордовые – Chordata. Подтип Бесчерепные  - Acrania и подтип 
Оболочники – Tunicata.  
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Общая характеристика типа хордовых и их положение в системе животного 
мира. Происхождение и филогения хордовых. Труды Н.А.Северцова, 
В.В.Малахова, Н.Н.Иорданского и других.  Система хордовых: подтипы 
бесчерепных, оболочников, позвоночных. Класс Головохордовые - 
Cephalochordata.  Общая характеристика Бесчерепных. Система, распространение.      
Основные черты организации подтипа Оболочников. Система. 
Морфофизиологические обоснование подразделения позвоночных на Анамний и 
Амниот.  Роль хордовых в природе и жизни человека.  

 
Подтип Позвоночные – Vertebrata.  
Система подтипа Позвоночных. Основные таксономическое подразделения 

позвоночных и их генеологические связи.   
 
Класс Круглоротые - Cyclostomata.  
Особенности организации системы органов круглоротых как бесчелюстных. 

Место круглооротых в системе позвоночных, их происхождение.  
Современные отряды круглоротых - миноги и миксины, их морфологические 

и биологические особенности. Географическое распространение. Промысловoе 
значение круглоротых. 

 
Класс Хрящевые рыбы - Chondrichthyes.  
Морфо-физиологические особенности организации систем органов хрящевых 

рыб. Строение покровов, скелета, систем внутренних органов. Особенности 
развития центральной нервной системы и органов чувств.    Происхождение и 
эволюция хрящевых рыб, их положение в системе.  

Подкласс Пластиножаберные, или акуловые рыбы - Elasmobranhii, 
Особенности организации. Характеристика основных отрядов, различия в 
строении и биологии. Географическое распространение и промысловое значение 
пластиножаберных. 

Подкласс Цельноголовые рыбы - Holocephali. Особенности организации. 
Характеристика основных отрядов, географическое распространение. 

 
Класс Костные рыбы - Osteichthyes.  
Морфо-физиологические особенности организации систем органов костных 

рыб. Строение покровов, скелет и систем внутренних органов. Особенности 
развития центральной нервной системы и органов чувств.    Происхождение и 
эволюция костных рыб, их положение в системе.     

Подкласс Лопастеперые рыбы - Sarcopterygii. Особенности организации.    
Надотряд Кистеперые рыбы - Crossopterygimorpha. Биология и географическое 
распространение кистеперых рыб. 

Надотряд Двоякодышащие рыбы - Dipneustomorpha. Морфологическое 
строение черепа, посткраниального скелета и свободных конечностей 
двоякодышащих рыб. Биология и географическое  распространение. Подкласс 
Лучеперые рыбы - Actinopterygii. Особенности организации. Основные отряды, их 
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характкристика,разнообразие,географическое распространение и промысловое 
значение основных отрядов лучеперых рыб. Система рыб Казахстана. Редкие и 
занесенные в Красную книгу виды костных рыб. Труды казахстанских 
ихтиологов. 

 
Класс Земноводные - Amphibia.  
Общая морфологическая и биологическая характеристика амфибий. 

Особенности строения систем органов в связи с двойственностью приспособления 
к водному и наземному образу жизни. Сравнительно- анатомический обзор 
организации личиночной и взрослой стадий амфибий. Развитие и метаморфоз. 
Питание, размножение, поведение и внутрипопуляционная организация. 
Основные экологические группы. Дугопозвоночные(Apsidospondyli) и 
Тонкопозвоночные (Lepospondyli) амфибий. Характеристика основных отрядов, 
географическое распространение и значение земноводных. Амфибии Казахстана, 
редкие виды. Труды казахстанских герпетологов 

 
Класс Пресмыкающиеся - Reptilia.  
Морфологическая и биологическая характеристика рептилии. Особенности 

строения покровов, органов дыхания, органов водно-солевого обмена и органов 
кровообращения в связи с освоением суши. Происхождение и эволюция 
пресмыкающихся.    Географическое распространение и система современных 
рептилий. 

Подкласс Анапсида - Anapsida. Особенности строения покровов, черепа, 
посткраниального скелета и органов дыхания у черепах. Биология, 
географическое распространение и значение черепах. 

Подкласс Лепидозавры - Lepidosauria. Примитивные и прогрессивные черты 
организации клювоголовых и чешуйчатых рептилий. Биология,  географическое 
распространение и значение главнейших представителей семейств лепидозавров. 

Подкласс Архозавры - Archosauria. Особенности строения кровеносной, 
пищеварительной и нервной систем крокодилов. Биология, географическое 
распространение и значение главнейших представителей семейств отряда 
крокодилов. Рептилии Казахстана, редкие виды. Труды казахстанских 
герпетологов 

 
Класс птицы - Aves.  
Морфологическая и биологическая характеристика птиц. Особенности 

строения покровов, скелета, мышечного аппарата органов дыхания и 
кровообращения в связи с полетом. Биомеханика полета. Особенности 
размножения и эмбрионального развития птиц. Адаптивные особенности 
различных групп. Поведение и внутрипопуляционная организация у птиц, ее 
биологическое значение. Миграции и ориентации птиц.    Происхождение и 
эволюция птиц.    Географическое распространение и система современных птиц.  

Подкласс Веерохвостые, или настоящие птицы - Neornithes. Сравнительно-
анатомический обзор организации плавающих, бескилевых и килевых птиц. 



145 
 

Биология, географическое распространение и характеристика главнейших отрядов 
и семейств веерохвостых птиц. Широко распространненые отряды птиц 
Казахстана, виды, занесенные в Красную книгу, пути  охраны этих видов. Труды 
казахстанских орнитологов. 

 
Класс млекопитающие, или звери -Mammalia.  
Морфологическая и биологическая характеристика млекопитающих. 

Особенности строения покровов, мышечного аппарата, скелета и систем 
внутренних органов млекопитающих. Основные экологические группы 
млекопитающих и особенности их организации. Значение млекопитающих.    
Происхождение и эволюция млекопитающих.    Географическое распространение 
и система современных млекопитающих. 

Подкласс Первозвери - Prototheria. Морфофизиологические особенности 
организации систем органов первозверей. Биология и географическое 
распространение главнейших представителей семейств первозверей. 

Подкласс звери - Theria. Сравнительно-анатомический обзор организации 
сумчатых и плацентарных млекопитающих. Особенности размножения и 
эмбрионального развития сумчатых и плацентарных млекопитающих.     
Биология, географическое распространение и характеристика главнейших отрядов 
и семейств сумчатых и плацентарных млекопитающих. 

Териофауна Казахстана. Объекты промысловой и любительской охоты. 
Краснокнижные виды. Охрана и реконструкция животного мира Казахстана. 
Труды казахстанских териологов  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1.Строение голых амеб и колоний растительных жгутиконосцев. Клеточная 

дифференциация колоний вольвокса.  
2. Внешнее и внутренне строение гидрозои,  схема жизненного цикла 

обелии  – метагенез. 
3. Строение мерцательного эпителия, кожно-мускульного мешка, 

паренхимы  и  системы органов молочной планарии.  . 
4. Внешнее строение, сегментация тела, кожно-мускульного мешка, целома 

и системы органов нереиса и дождевого червя.  
5. Строение раковины, систем органов беззубки  и виноградной улитки. 
6. Гетерономность сегментации, наружный скелет, строение конечностей и 

выполнение функции, внутренне строение речного рака.            
7. Особенности внешнего строения,  гетерономной сегментации тела, 

ротового аппарата, конечностей, строение систем органов пауков и кивсяка.  
8. Особенности внешнего и внутреннего строения ланцетника и асцидии. 

Эмбриональное развитие ланцетника. 
9.Особенности кожного покрова Анамнии: эпидермис и дерма, их 

производные  
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10.Скелет Анамнии: особенности строения краниального и 
посткраниального скелетов водных и наземных позвоночных. 

11.Особенности организации систем внутренних органов (пищеварительная, 
дыхательная, кровообращение и мочеполовоя системы) Анамнии.     

12. Особенности кожного покрова Амниот: эпидермис и дерма, их 
производные.  

13.Скелет Амниот: особенности строения краниального и посткраниального 
скелетов. 

14.Особенности организации систем внутренних органов (пищеварительная, 
дыхательная, кровообращение и мочеполовоя системы) Амниот. 

15.Особенности организации нерной системы и систем чувств позвоночных 
животных.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
 

1. Простейшие – жгутконосцы и ресничные систематика, отличительные 
признаки в строении, распространение, значение. 

2. Эмбриональное и постэмбриональное размножение и развитие губок. 
3. Характеристика, строение, особенности размножения гидрзои, 

сцифомедузы и коралловых полипов. 
4. Характеристика, строение, особенности размножения и развития 

многощетинковых и малощетинковых червей. 
5. Класс Головоногие моллюски, систематика особенности строения, 

распространения, значение. 
6. Подтип Жабродышащие: систематика, особенности строения, 

распространение,значение. 
7. Подтип Трахейные систематика, особенности строения, 

распространение,значение. 
8. Паразитические простейшие, систематика, строение, размножение,            

распространение, значение. 
9.Тип Пластинчатые и Губки. Общая характеристика, систематика, 

размножение, распространение, значение. 
10.Эволюция пищеварительной системы беспозвозвоночных.   
11.Эволюция дыхательной системы беспозвозвоночных.   
12.Эволюция кровеносной системы беспозвозвоночных.   
13.Эволюция выделительной системы беспозвозвоночных.   
14.Эволюция нервной системы беспозвозвоночных.  
15. Подтип Оболочники, систематика, особенности размножения и значение 

представителей 
16.Отряд Миксины, особенности организации, географическое 

распространение и значение 
17.Цельноголовые рыбы, особенности организации, географическое 

распространение и значение 
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18.Двоякодышащие рыбы, особенности организации, систематика,  
географическое распространение и значение 

19.Безногие земноводные, особенности организации, систематика,  
географическое распространение и значение 

20.Подкласс Архозавры, особенности организации, систематика,  
географическое распространение и значение 

21.Отряд Воробьинообразные, особенности организации, систематика,  
географическое распространение и значение 

22.Отряд Непарнокопытные, особенности организации, систематика,  
географическое распространение и значение 

23.Эволюция кожного покрова позвоночных 
24.Эволюция краниального скелета позвоночных 
25.Эволюция посткраниального скелета позвоночных 
26. Эволюция пищеварительной системы позвоночных 
27. Эволюция дыхательной системы позвоночных 
28. Эволюция кровеносной системы позвоночных 
29. Эволюция моче-половой системы позвоночных 
30. Эволюция нервной системы и органов чувств позвоночных 
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Bot 1207 БОТАНИКА 
 

Объем  - 4 кредита 
 

Авторы: 
Назарбекова С.Т. - кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биоразнообразия и биоресурсов, 
Курманбаева М.С. - доктор биологических наук, профессор кафедры 

биоразнообразия и биоресурсов 
 

Рецензенты: 
Кужантаева Ж.Ж. - доктор биологических наук Казахского государственного 

женского педагогического университета 
Мукашева Т.Д. - доктор биологических наук, профессор кафедры 

биотехнологии Казахского Национального университета им. аль-Фараби  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Ботаника – наука о растениях. Растения играют решающую роль в 
круговороте и создании органических веществ на Земле. С каждым годом в связи 
с ростом народонаселения экосистемы нашей планеты испытывают большую 
нагрузку. Людям, чтобы существовать, необходимо создавать устойчивые и 
высокопродуктивные системы лесного и сельского хозяйства. Поэтому 
актуальность изучения растений с каждым годом приобретает все большее 
значение. 

В результате изучения курса студенты должны: 
- получить представление об особенностях строения растительной клетки и 

растительных тканях, морфологии и анатомии побеговой, корневой и 
генеративной системы,  

- знать основные направления морфологической эволюции растений, 
биологическую сущность воспроизведения и размножения, возрастные и 
сезонные изменения растений; 

- получить представление о соотношении понятий: систематика, эволюция, 
филогенез, систематика и флористика, таксономические категории и 
таксономические единицы (таксоны); 

знать: структурные особенности, основные характеристики существовавших 
ранее и современных растений различных систематических групп, определяющие 
их положение в системе органического мира. Многообразие растительного мира и 
основные закономерности его формирования, структуру, пространственное 
распределение, строение и эволюцию. Место и роль растений, грибов и 
грибоподобных организмов в экологических системах, хозяйственное и 
природное значение. 

уметь: произвести сборы растений, этикетирование и сушку, применять 
сравнительно-морфологический метод систематики для самостоятельного 
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определения систематической принадлежности объектов; применять полученные 
знания для решения научных, производственных и практических задач. 

Приобрести практические навыки: 
- по проведению научных исследований по анатомии, морфологии, флоре и 

систематике растений;  
- в умении ставить научные вопросы, в проведении исследовательских работ 

при использовании методик, полученных из других курсов. 
Междисциплинарные связи. Курс ботаники связан с экологией, цитологией, 

физиологией и генетикой растений, микробиологией и почвоведением, 
фитоценологией, географией растений и другими биологическими дисциплинами. 

Программа дисциплины составлена в соответствии с типовой учебной 
программой по специальности «5В060700- Биология». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование темы 

1.  Происхождение высших растений и их анатомо-морфологическая 
дифференциация 

2.  Общие черты организации растительной клетки 
3.  Ткани высших растений 
4.  Зародыш, семя и морфология проростка 
5.  Корень и корневые системы 
6.  Побег и система побегов 
7.  Экологические группы и жизненные формы растений 
8.  Морфологические основы репродуктивной биологии растений 
9.  Семенное размножение 
10.  Плоды 
11.  Биология водорослей 
12.  Систематика водорослей 
13.  Грибоподобные организмы 
14.  Настоящие грибы 
15.  Надотдел дикариомицеты 
16.  Высшие споровые растения 
17.  Отдел Голосеменные 
18.  Отдел цветковые, или покрытосеменные растения 
19.  Класс магнолиопсиды, или двудольные 
20.  Класс лилиопсиды, или однодольные 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Дисциплина «Ботаника» является предметом обязательного компонента 

типового учебного плана подготовки бакалавров специальности «биология». 
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Цель дисциплины: изучить структурные особенности и разнообразие 
растений 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с морфологией, освещающей 
внешнее строение растений, анатомией и ее связью с цитологией, физиологией и 
экологией, теоретическим и прикладным значением, с основами репродуктивной 
биологии у разных систематических групп растений, грибов и грибоподобных 
организмов. 

- ознакомить студентов с разнообразием растительного мира, с 
особенностями анатомо-морфологического строения, размножения различных 
систематических групп водорослей, высших растений, грибов и грибоподобных 
организмов. 

- формирование представления об основах эволюции растительного мира о 
связях между растениями, другими живыми организмами и средой обитания.  

Благодаря изобретению микроскопа и развитию микротехники развивалась 
ботаническая наука. История развития ботаники начинается с науки о клетке - 
цитологии. Большое внимание заслуживает клеточная теория М.  Шлейдена и Т. 
Шванна. Благодаря этой науке были исследованы основные формы 
существования живой материи в плане ее исторического развития. Это 
доклеточные, одноклеточные, неклеточные, колониальные, многоклеточные, 
сосудистые формы жизни. 

Современные ботанические научные исследования ведутся с точки зрения 
структурной ботаники, систематики растений. В современном научном мире 
такие разделы ботаники, как микология, альгология, лихенология, бриология 
интенсивно развиваются, и в Казахстане в том числе. Ботанические исследования 
ведутся в тесной связи и с биотехнологией, экологией растений. 

Для успешного освоения материала по дисциплине необходимо гармоничное 
сочетание лекционного курса, лабораторного практикума и учебно-полевой 
практики с развитием навыков самостоятельного изучения живых организмов с 
применением элементов научно- исследовательского подхода. Для лучшего 
закрепления материала полезно периодическое проведение контрольных работ, 
коллоквиумов, тестирование. 

При рассмотрении вопросов систематики растений используют 
сравнительно-морфологический метод, изучается онтогенез и филогенез 
организмов. Широко применяются чистые культуры водорослей, грибов, 
сравнительно-биохимические и физиологические, генетические исследования и 
др. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Происхождение высших растений и их анатомо-морфологическая 

дифференциация 
Место высших растений в системе органического мира. Основные 

особенности прокариот и эукариот. Растения и животные, их сходство и различия. 
Растения и грибы, их сходство и различия. Типы структурной организации 
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водорослей и высших растений. Гипотезы происхождения высших растений. 
Анатомо-морфологическая дифференциация высших растений в связи с выходом 
на сушу. Усложнение внешнего строения растений. Внутренняя дифференциация 
тела высшего растения. 

 
Общие черты организации растительной клетки 
Биологическое значение клеточной структуры, форма и размеры клеток. 

Цитоплазма, ее значение в жизни клетки. Общая характеристика цитоплазмы, ее 
движение. Вакуолярная система, ее роль в жизни клетки. Плазмолиз, 
деплазмолиз. 

Пластиды, особенности их структуры и биологическое значение, типы 
пластид. Хлоропласты, их структура, лейкопласты и хромопласты. 
Взаимопревращения пластид. 

Формы отложений и локализация в клетке органических и минеральных 
веществ. Понятие о первичном и вторичном синтезе. Запасные питательные 
вещества клетки. Конечные продукты обмена. Минеральные включения. 

Клеточная оболочка. Функции и значение клеточной оболочки. Химический 
состав и молекулярная организация оболочки. Плазмодесмы. Межклетники. 
Поры, типы пор. Образование и рост клеточной оболочки. Изменения в составе 
клеточной оболочки. 

 
Ткани высших растений 
Принципы классификации. Образовательные ткани. Общая характеристика. 

Меристемы и их производные. Общие и специальные меристемы. Распределение 
меристем в теле растения. Цитологические основы роста и дифференциации 
клеток – производных меристем. 

Покровные ткани. Эпидерма. Строение и функции. Основные клетки 
эпидермы. Устьица. Трихомы. Первичная покровная ткань корня. Вторичная 
покровная ткань. Чечевички. Корка. Фотосинтезирующие ткани. Строение и 
функции. Расположение в теле растений. Запасающие ткани. Строение и 
функции. Воздухоносные ткани. Всасывающие ткани: ризодерма, веламен, 
всасывающий слой щитка в зародышах злаков, гаустории паразитных растений, 
гидропоты. Ткани, регулирующие прохождение веществ: эндодерма, экзодерма. 
Секреторные или выделительные ткани. Первичные продукты метаболизма. 
Вторичные продукты. Секреторные клетки. Экзогенные структуры (железистые 
волоски, нектарники, гидатоды). Эндогенные структуры. Одноклеточные 
(кристаллоносные клетки, слизевые клетки, масляные клетки, клетки с другими 
веществами), млечники, многоклеточные млечники (схизогенные смоляные, 
слизевые и камедоносные ходы, лизигенные полости). Механические ткани. 
Колленхима, склеренхима. Типы колленхимы (уголковая, пластинчатая и рыхлая). 
Типы склеренхимы (волокна и склериды). Распределение механических тканей в 
теле растений. Проводящие ткани. Понятие о проводящих тканях. Ксилема и ее 
основные элементы. Флоэма и ее основные элементы. Трансфузионная ткань. 
Проводящие пучки и их типы. 



153 
 

 
Зародыш, семя и морфология проростка  
Строение зародыша. Строение и типы семян. Прорастание семян. Строение 

проростков. Типы проростков. 
 
Корень и корневые системы 
Корень, его происхождение и функции (поглотительная, синтетическая, 

выделительная и др.). Основные черты морфологического строения корня. 
Анатомическое строение корня. Апикальная меристема корня. Корневой чехлик. 
Зона роста. Зона поглощения веществ и дифференциации постоянных тканей. 
Зона первичного строения. Стела корня. Структурная целостность проводящей 
системы молодого растения. Вторичное утолщение корня. Развитие боковых и 
придаточных корней. Принципы классификации корневой системы (Cannon, 1911, 
Голубев, 1962, Байтулин, 1979). Методы изучения корневых систем. 

 
Побег и системы побегов 
Морфологическое расчленение побега. Узлы и междоузлия. Почки, их 

строение, особенности расположения и роль в жизни растений. Ветвление, его 
типы. Верхушечный рост побега. Строение и деятельность меристематической 
верхушки побега. Листорасположение. Основные закономерности 
листорасположения. Ярусные категории листьев. Гетерофилия и анизофилия. 
Листовая мозаика. 

Лист. Морфология листа и его функции. Развитие листа. Анатомия листовой 
пластинки. Эпидерма. Мезофилл. Проводящая система листовой пластинки. 
Механическая система листовой пластинки. Особые типы строения листьев. 
Листопад и его биологическое значение. 

Стебель – ось побега, его функции и особенности морфологии. 
Общие черты анатомического строения стебля. Расположение первичных 

тканей. Связь проводящих тканей стебля и листьев. Возникновение первичных 
тканей из прокамбия. Первичное строение стебля. Стелярная теория. 
Классификация стелей (прото-, актино-, сифоно-, диктио-, эу- и атактостелы), 
основные факторы их эволюции. Расположение проводящих тканей, 
дифференциация перицикла и эндодермы. Роль листьев и пазушных почек в 
формировании структурных особенностей стел. Переход ко вторичному 
утолщению и работа камбия. Образование вторичных проводящих тканей. 

Строение стеблей многолетних древесных растений. Приросты древесины и 
луба как следствие деятельности камбия. Строение древесины. Ядровая 
древесина, заболонь. Строение вторичного луба: возрастные изменения 
древесины и луба, формирование корки. Использование древесины и луба в 
народном хозяйстве. Строение стебля однодольных растений. Нарастание и 
ветвление. Образование системы побегов. Варианты ветвления в зависимости от 
положения боковых ветвей на материнской оси: акротония, мезотония, базитония. 

Метаморфозы вегетативных органов. Общие понятия о метаморфозах. 
Метаморфозы побега. Видоизменения надземных побегов. Понятие о каудексе и 
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партикуле. Метаморфозы листьев. Ловчие листья хищных растений. 
Метаморфозы корней. Понятия о гомологичных и аналогичных органах, 
редукции, конвергенции и параллелизме. 

Общие закономерности морфогенеза растений. Понятие о полярности, 
симметрии, корреляции, регенерации. 

 
Экологические группы и жизненные формы растений 
Влияние внешних факторов на формы растений. Классификация жизненных 

форм растений. Возрастные и сезонные изменения у растений. 
 
Морфологические основы репродуктивной биологии растений 
Общая характеристика репродуктивных органов и размножение высших 

растений. Типы размножения. Вегетативное размножение. Генеративное 
размножение. Морфологическое разнообразие репродуктивных структур 
архегониальных растений. Растения с преобладанием гаметофита в цикле 
развития. Отдел Моховидные (Bryophyta). Растения с преобладанием спорофита в 
цикле развития. Отдел плауновидные (Lycopodiophyta), хвощевидные 
(Equisetophyta), папоротниковидные (Pteridophyta), голосеменные 
(Gymnospermae), покрытосеменные (Angiospermae).  

 
Семенное размножение 
Гипотезы происхождения цветка. Псевдантовая (Веттштейн), эвантовая 

(Арбер и Паркин) и теломная (Циммерман) теории происхождения цветка. 
Цветок. Морфологическое разнообразие цветков. Строение и функции 

цветка. Части цветка, их расположение на цветоложе и морфологическое 
разнообразие. Околоцветник, его строение, развитие и биологическое значение. 
Чашечка. Венчик. Функции околоцветника. Простой и двойной околоцветник. 
Симметрия цветка. 

Соцветия. Общая характеристика. Морфологические признаки соцветий. 
Классификация соцветий. Простые и сложные соцветия. Экологические типы 
соцветий. 

Андроцей. Расположение тычинок в цветке, разнообразие их строения, 
гомология с микроспорофиллами. Происхождение и эволюция тычинки. Развитие 
и строение пыльника. Микроспорогенез, развитие микроспор и мужского 
гаметофита (пыльцевых зерен), их отличие от пыльцевых зерен голосеменных 
растений. Морфологическое разнообразие пыльцевых зерен. Значение 
структурных особенностей пыльцевых зерен для систематики растений. 

Гинецей. Плодолистики как гомологи мегаспорофиллов. Происхождение 
гинецея. Образование завязи, ее положение в цветке и биологическое значение. 
Стилодии и столбики. Типы гинецея. Апокарпия, синкарпия, паракарпия, 
лизикарпия; связь между ними. Расположение и строение семяпочек как 
гомологов мегаспорангиев. Их отличие от семяпочек голосеменных растений. 
Типы плацентации. Мегаспорогенез, развитие и строение женского гаметофита – 
зародышевого мешка. Разные типы его развития. 
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Принципы построения диаграмм и составление формул цветка. 
Цветение и опыление. Самоопыление или автогамия. Морфологические 

особенности цветков, облегчающие перекрестное опыление. Абиотическое 
перекрестное опыление. Биотическое перекрестное опыление. Лабильность 
опыления. Приспособления к различным типам опыления. Дихогамия, 
гетеростилия, их биологическое значение. Особенности оплодотворения, развития 
зародыша и эндосперма. Развитие зародыша и эндосперма. Развитие семени. 
Апомиксис. 

 
Плоды 
Плоды. Общая характеристика. Принципы классификации плодов. 

Апокарпные, синкарпные, паракарпные, лизикарпные плоды. Распространение 
плодов и семян. 

 
Биология водорослей 
Общая характеристика. Водоросли прокариотические и эукариоты. 

Морфология. Ступени морфологической дифференциации талломов 
эукариотических водорослей. Монадная, ризоподиальная (амебоидная), 
пальмеллоидная, или капсальный тип организации, коккоидная организация, 
нитчатая ступень организации, гетеротрихальная, или разнонитчатая организация, 
пластинчатая (тканевая) организация, сифональная, или сифоновая организация, 
сифонокладальная. Цитология эукариотических водорослей. Клеточная оболочка, 
цитоплазма, жгутики, хлоропласты, глазок-стигма, митохондрии, вакуоли, ядро. 

Размножение. Вегетативное размножение. Бесполое размножение. Половое 
размножение. Формы полового процесса. Гаметогенез. Типы жизненных циклов. 

 
Систематика водорослей 
Отдел синезеленые водоросли. Особенности строения клетки. Размножение. 

Принцип деления на классы. Распространение, экология; термофильные формы; 
азотфиксация у синезеленых водорослей. Древность цианей. 

Отдел красные водоросли. Типы организации талломов, их строение, 
пигменты, размножение. Смена ядерных фаз и поколений. Принцип деления на 
классы. Главнейшие представители. Распространение и экология, использование 
красных водорослей. 

Отдел зеленые водоросли. Различные типы организации таллома. Строение 
клетки. Деление зеленых водорослей  на классы. 

Подотдел Chlorophytina. Класс собственно зеленые водоросли. Класс 
ульвовые. Подотдел Charophytina. Класс конъюгаты, или сцеплянки. Класс 
харовые. Морфологические формы и типы талломов. Онтогенез. Распространение 
и экология.  

 Отдел охрофиты. Типы организации талломов, их строение, пигменты, 
размножение. Смена ядерных фаз и поколений. Принцип деления на классы. 
Главней шие представители. Распространение и экология, использование 
охрофитов. 
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Общая характеристика. Класс золотистые водоросли.  Классы: синуровые, 
феотамниевые, диатомовые (бацилляриевые) водоросли. Класс трибофициевые, 
или желтозеленые, водоросли. Класс бурые, или фукусовые, водоросли. 

Отдел гаптофиты.  
Отдел динофиты. Классы динофициевые и ноктилюковые. 
Отдел криптофиты. 
Отдел эвгленовые водоросли. Особенности строения, положение в системе, 

экология, значение в природе. Образ жизни и распространение водорослей. 
Значение водорослей в природе и жизни человека. 

 
Грибоподобные организмы 
Страменопилы. Отделы: лабиринтуломикота. Гифохитридиомикота и 

Оомикота.  
Класс Оомицеты. Состав клеточной стенки оомицетов, их происхождение и 

эволюционное значение. Строение таллома. Порядок сапролегниевых; строение, 
образ жизни, распространение и паразитизм на рыбах. Порядок переноспоровые; 
строение, образ жизни, эволюция и практическое значение. 

Миксомицеты, или слизевики. Отделы: плазмодиофоровые, диктиостелиевые, 
акразиевые. 

Лишайники. Разные формы таллома, анатомические особенности, 
компоненты лишайников. История выявления двойственной природы 
лишайников (работы А.С.Фаминцына, О.Б. Баранецкого, С. Швендера). 
Взаимоотношения компонентов лишайников. Способы размножения. 
Распространение в природе. Скорость роста. Лишайники как пионеры 
растительности. Практическое значение лишайников.  

 
Настоящие грибы 
Общая характеристика. Черты растительной и животной организации у 

грибов. Гетеротрофное питание грибов. Сапрофитизм, паразитизм, 
промежуточные формы. Принципы деления грибов на классы. Строение. 
Размножение: вегетативное, бесполое, половое, гетерокариоз, парасексуальный 
процесс. Образ жизни и распространение грибов и грибоподобных организмов. 
Значение грибов в практической деятельности человека. 

Отдел хитридиомицеты. Строение таллома, жгутики, другие признаки. 
Деление на порядки: Хитридиевые, Бластокладиевые, Моноблефаридовые. 
Важнейшие представители, распространение. Образ жизни,  

Отдел зигомицеты. Зигогамия - особый тип полового процесса. Особенности 
бесполого спороношения в связи с переходом к наземному образу жизни. 
Порядок Мукоровые. Важнейшие представители, использование человеком, 
значение мукоровых в природе. Порядок Энтомофторовые. Особенности строения 
и образа жизни. Роль энтомофторовых в эпизоотиях насекомых. 

 
Надотдел дикариомицеты 
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Отдел Аскомикота (Сумчатые). Общая характеристика. Половой процесс и 
развитие сумки. Типы плодовых тел и их эволюция. Конидиальные 
спороношения, плеоморфизм. Рассеивание спор. Подотдел тафриномицеты, или 
архиаскомицеты. Подотдел сахаромицеты, или гемиаскомицеты. Подотдел 
эуаскомицеты, или пезизомицеты. Деление на классы: Эвроциомицеты, или 
плектомицеты, сордариомицеты, леоциомицеты, пезизомицеты, эризифомицеты, 
локулоаскомицеты, лабульбениомицеты. Бесполое и половое размножение. 
Паразитизм на растениях и его особенности. Важнейшие представители.  Циклы 
развития отдельных представителей: 

Отдел Базидиомикота (Базидиальные). Мицелий первичный - гаплоидный, 
вторичный - дикариотический. Базидия и ее развитие. Холобазидия, 
гетеробазидия, телеобазидия (склеробазидия). Деление на классы: 
Урединиомицеты, или телиомицеты, устилагиномицеты, базидиомицеты. Деление 
бизидиомицетов на подклассы: гетеробазидиомицеты, тремелломицеты, 
гомобазидиомицеты. Общая характеристика. Строение и эволюция плодовых тел. 
Места обитания, роль в природе. Съедобные и ядовитые виды. Особенности их 
развития, роль в природе. Головневые (Устилягиниевые). Формы паразитизма. 
Способы инфицирования растений, циклы развития, способы борьбы. Порядок 
Ржавчинные. Конидиогенез грибов. Разнохозяйственность и 
однохозяйственность. Циклы развития и формы спороношения. Специализация, 
физиологические расы. Деление порядка на семейства. Главнейшие 
представители. 

Отдел Дейтеромикота, или анаморфные грибы. Положение класса в 
системе грибов. Размножение: бесполое, гетерокариоз и парасексуальный 
процесс, их значение в изменчивости дейтеромицетов. Принципы классификации. 
Деление на классы: гифомицеты, целомицеты. Дейтеромицеты как экологически 
полиморфная группа. 

Общий обзор грибов. Происхождение грибов, взаимосвязь различных 
классов. Приспособление к наземной жизни и изменение особенностей 
спороношения. Симбиоз грибов с другими организмами (микориза и др.). 
Важнейшие экологические группы грибов. Смена ядерных фаз у грибов. 

 
Высшие споровые растения 
Растения с преобладанием гаметофита в жизненном цикле. 
Отдел моховидные. Происхождение моховидных. Общая морфолого-

анатомическая характеристика. Жизненный цикл. Условия произрастания и 
географическое распространение. Хозяйственное значение моховидных и их роль 
в природе. Разделение моховидных на классы. 

Класс Антоцеротовые (Антоцеротопсиды). Общая характеристика. Порядок 
и семейство Антоцеротовые. Особенности строения гаметофита и спорофита. 
Эколого-биологические особенности. Положение в системе моховидных. 

Класс Печеночники, или Печеночные мхи. Слоевищные и листостебельные 
формы гаметофита. Особенности строения спорофита. Жизненный цикл. 
Подклассы Маршанциевые  и Юнгерманниевые. Порядки Маршанциевые, 
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Сферокарповые, Метцгериевые, Юнгерманниевые. Семейства: Маршанциевые, 
Сферокарповые, Пеллиевые, Радуловые. Их характеристики. Основные 
представители. 

Класс Листостебельные мхи, или Бриопсиды. Общая характеристика. 
Строение гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Подклассы Сфагниды, 
Андреиды, Брииды. Порядки и семейства: Сфагновые, Андреевые, Политриховые 
и Бриевые. Их характеристики; основные представители; распространение; роль в 
растительном покрове. 

Растения с преобладанием спорофита в жизненном цикле. 
Отдел риниофиты. Происхождение. Общая морфолого-анатомическая 

характеристика. Класс Риниопсиды. Порядки Риниевые и Псилофитовые. 
Семейства: Риниевые, Хорнеофитовые, Псилофитовые. Их характеристики; 
основные представители. Филогенетическое значение риниофитов. 

Отдел плауновидные. Происхождение плауновидных. Общая характеристика. 
Деление плауновидных на классы. Класс Плауновые (Ликоподиопсиды). 
Ископаемые представители плауновых (порядки Астероксиловые и 
Протолепидодендровые). Порядок и семейство Плауновые. Общая 
характеристика. Жизненный цикл. Особенности строения и развития заростка. 
Характерные представители. 

Класс Полушниковые (Изоэтопсиды). Ископаемые полушниковые (порядок 
Лепидодендровые). Морфолого-анатомическая характеристика. Особенности 
строения представителей и их роль в образовании каменного угля. Порядки и 
семейства Селагинелловые и Полушниковые. Морфолого-анатомическая 
характеристика представителей. Жизненный цикл. Распространение и экология.  

Отдел псилотовидные. Происхождение псилотовидных. Класс 
Псилотопсиды. Порядок и семейство Псилотовые. Общая морфолого-
анатомическая характеристика представителей. Строение гаметофита. Черты 
примитивности в строении их спорофита и гаметофита. 

Отдел хвощевидные. Общая морфолого-анатомическая характеристика. 
Жизненный цикл. География и экология. Значение. Деление на классы.  

Ископаемые Хвощевидные. Классы Клинолистовые, Гиениопсиды. 
Морфолого-анатомические особенности строения. Порядки, семейства, 
представители. Класс Хвощевые (Эквизетопсиды). Общая характеристика. 
Порядок и семейство Хвощевые. Морфолого-анатомические особенности 
представителей. Строение стробилов, спор, гаметофита. 

Отдел папоротниковидные. Происхождение папоротниковидных. Общая 
морфолого-анатомическая характеристика. Спорангии, споры. Эв- и 
лептоспорангиатные папоротники. Гаметофит и оплодотворение. Жизненные 
формы папоротников. Классификация и филогения папоротниковидных. 
Распространение и экология. 

Вымершие представители классов: Аневрофитопсиды, Археоптеридопсиды, 
Кладоксилопсиды, Зигоптеридопсиды (птилофитон, археоптерис, кладоксилон, 
зигоптерис, ставроптерис и др.). 
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Класс Ужовниковые (Офиоглоссопсиды). Общая характеристика. Порядок и 
семейств Ужовниковые. Особенности строения гроздовника, ужовника, 
гельминтостахиса. Гаметофиты Ужовниковых. Распространение.  

Класс Мараттиопсиды. Характерные особенности класса. Порядок и 
семейство Мараттиевые. Гаметофиты Мараттиевых. Распространение.  

Класс Полиподиопсиды. Морфолого-анатомическая характеристика. Равно- и 
разноспоровость. Деление на подклассы. Подкласс Полиподииды. Общая 
характеристика. Порядки Полиподиевые и Циатейные. Семейства Полиподиевые 
(Многоножковые), Асплениевые. Строение спорангиев, сорусы. Жизненный цикл. 
Основные представители отечественной флоры. Распространение. Подклассы 
Марсилеиды и Сальвинииды. Порядки и семейства Марсилеевые и Сальвиниевые. 
Особенности строения. Жизненный цикл. Распространение и экология. 

 
Отдел Голосеменные 
 Общая морфолого-анатомическая характеристика. Происхождение 

семязачатка. Микро- и мегаспорофиллы, стробилы. Женский и мужской 
гаметофиты. Оплодотворение. Развитие и строение семени. Происхождение 
голосеменных. Классификация и филогения голосеменных. Распространение и 
экология. Значение голосеменных в природе и хозяйственной деятельности 
человека. 

Класс Семенные папоротники (Лигиноптеридопсиды). Общая 
характеристика. Порядки и семейства Лигиноптерисовые, Медуллозовые, 
Кейтониевые, Глоссоптерисовые. Особенности строения калиматотеки, 
медуллозы, кейтонии, глоссоптериса. Филогенетическое значение семенных 
папоротников. 

Класс Саговниковые (Цикадопсиды). Общая морфолого-анатомическая 
характеристика. Порядок и семейство Саговниковые. Строение стробилов. 
Женский и мужской гаметофиты. Оплодотворение. Развитие и строение семени. 
Распространение саговниковых. 

Класс Беннеттитовые (Беннеттитопсиды). Общая характеристика. Порядок и 
семейство беннеттитовые. Черты сходства и отличие от саговниковых. 
Особенности строения стробилов. Филогенетическое значение беннеттитовых. 

Класс Гнетовые (Гнетопсиды). Общая характеристика. Порядки и семейства 
Эфедровые, Вельвичевые, Гнетовые. Особенности строения и жизненные циклы 
эфедры, гнетума, вельвичии. Происхождение гнетовых и их филогенетическое 
значение. 

Класс Гинкговые (Гинкгопсиды). Порядок и семейство Гинкговые. 
Морфолого-анатомическая характеристика представителя класса – гинкго 
двулопастного. Строение органов спроношения. Биологические особенности 
гинкго. Мужской и женский гаметофиты, оплодотворение; строение семени. 
Распространение. Ископаемые гинкговые. Значение. 

Класс Хвойные (Пинопсиды). Общая характеристика. Подклассы: 
Кордаитиды и Хвойные (Пиниды). Порядки и семейства Кордаитовые, 
Араукариевые, Сосновые, Кипарисовые, Подокарповые, Тиссовые. Краткая 
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характеристика порядков и семейств. Морфолого-анатомические особенности. 
Стробилы, спорангии, мужской и женский гаметофиты. Опыление. 
Оплодотворение. Строение семени. Представители местной флоры. 
Распространение, значение хвойных в природе и хозяйственной деятельности 
человека. 

 
Отдел цветковые, или покрытосеменные растения 
Общая характеристика. Важнейшие направления морфологической эволюции 

цветковых растений. Происхождение цветка. Стробилярная (эвантовая) теория 
Арбера и Паркина. Псевдантовая теория Веттштейна и Карстена. Теломная теория 
происхождения частей цветка. Современные коррективы к этим теориям. 

Развитие мужского и женского гаметофита. Опыление. Двойное 
оплодотворение. Развитие семени. Плод. Распространение семян и плодов.  

Происхождение цветковых растений. Место и время их возникновения в 
истории Земли. Возможные предки цветковых растений. Распространение 
покрытосеменных и их роль в природе и хозяйственной деятельности человека.  

Истоки систематики высших растений. Период описательных или 
утилитарных классификаций. Значение работ Аристотеля, Теофраста, 
Диоскорида, Плиния Старшего для развития ботаники. 

Вклад ботанических садов в развитие систематики. Принципы построения 
искусственных систем А.Чезальпино, Ж.Турнефора, Маньоля и др. Значение 
работ К.Линнея для развития ботаники. Искусственная система К.Линнея. Период 
естественных систем. Принципы построения естественных систем А.Л.Жуссье, 
А.П.Декандоля, Дж.Бентама, Дж.Д.Гукера. Период филогенетических систем. 
Принципы построения филогенетических систем ''восходящего'' типа: А.Энглер, 
Р.Веттштейн. Принципы построения систем ''нисходящего'' типа: Г.Галлир, 
Ч.Бэсси, Б.М.Козо-Полянский, А.Л.Тахтаджан и др. Проблемы построения 
филогенетической системы цветковых растений. 

 
Класс магнолиопсиды, или двудольные 
Общая характеристика. Отношение к однодольным. Разделение на 

подклассы.  
Подкласс Магнолииды. Общая характеристика. Черты примитивности в 

строении вегетативных органов, цветка, плода. Разделение на порядки. 
Порядок Магнолиевые. Общая характеристика. Семейства: Дегенериевые, 

Магнолиевые. Основные представители, признаки примитивности и 
специализации в их строении. Географическое распространение. Значение в 
природе и хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Бадьяновые, или Иллициевые. Семейства Бадьяновые, или 
Иллициевые и Лимонниковые. Особенности строения цвета и плода. 
Распространение. Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Лавровые. Семейства: Монимиевые, Каликантовые, Лавровые; 
особенности строения цветка и плода. Географическое распространение. Значение 
в природе и хозяйственной деятельности человека. 
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Порядок Нимфейные. Общая характеристика; биологические особенности. 
Семейство Нимфейные, или Кувшинковые. Особенности строения вегетативных 
органов, цветка и плода. Распространение. Значение в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 

Порядок Лотосовые. Семейство Лотосовые. Общая характеристика. 
Особенности строения вегетативных органов, цветка и плода. Распространение. 
Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Подкласс Ранункулиды. Общая характеристика. Разделение на порядки. 
Порядок Лютиковые. Общая характеристика. Семейства Барбарисовые, 

Лютиковые. Признаки примитивности и специализации в строении. Эволюция 
цветка и плода; биологические особенности. Основные представители 
отечественной флоры. Географическое распространение. Значение порядка в 
природе и хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Маковые. Семейство Маковые. Общая характеристика. 
Особенности строения цветка и плода. Разделение на подсемейства. Важнейшие 
представители. Распространение. Значение маковых в природе и в жизни 
человека. 

Подкласс Кариофиллиды. Общая характеристика. Разделение на порядки. 
Порядок Гвоздичные. Общая характеристика. Семейства Кактусовые, 

Гвоздичные, Амарантовые; особенности строения вегетативных органов, цветка, 
плода; распространение, экология; важнейшие представители. Семейство 
Маревые. Эколого-морфо-анатомические особенности. Области распространения, 
многообразие и эндемизм маревых. Главнейшие представители. Характерные 
представители отечественной флоры. Значение гвоздичных в природе и в жизни 
человека. 

Порядок Гречишные. Семейство Гречишные. Общая характеристика; 
эволюция цветка. Важнейшие представители. Географическое распространение. 
Значение в природе и в жизни человека. 

Подкласс Гамамелидиды. Общая характеристика. Разделение на порядки. 
Порядок Троходендровые. Семейство Троходендровые, Тетрацентровые. 

Морфолого-анатомические особенности. Строение цветка, соцветия, плода. 
Положение в системе. Распространение.  

Порядок Казуариновые. Семейство казуариновые. Морфолого-
анатомические особенности. Строение цветка, соцветия, плода. Положение в 
системе. География, экология. 

Порядок Буковые. Общая характеристика. Семейство Буковые. Особенности 
строения цветков, соцветий. Распространение. Значение в природе и в жизни 
человека. 

Порядок Березовые. Общая характеристика. Семейство Березовые. 
Особенности строения цветков, соцветий. Распространение. Значение в природе и 
в жизни человека. 

Порядок Ореховые. Семейство Ореховые. Общая характеристика. 
Особенности строения цветков, соцветий, плодов. Географическое 
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распространение. Важнейшие представители. Значение в природе и в жизни 
человека. 

Подкласс Дилленииды. Общая характеристика. Разделение на порядки. 
Порядок Диллениевые. Семейство Диллениевые. Общая характеристика; 

положение в системе. Географическое распространение. Важнейшие 
представители. 

Порядок Чайные. Семейства Чайные, Клузиевые. Общая характеристика. 
Особенности строения цветка и плода. Географическое распространение. 
Важнейшие представители. Значение в природе и в жизни человека. 

Порядок Фиалковые. Семейства Фиалковые, Кариковые, или Папайевые. 
Общая характеристика. Особенности строения вегетативных органов, цветка, 
плода; биологические особенности. Положение в системе. Географическое 
распространение. Важнейшие представители. Значение представителей порядка в 
природе и в жизни человека. 

Порядок Тамарисковые. Семейство Тамарисковые. Общая характеристика. 
Экологические особенности. Представители отечественной флоры. 

Порядок Ивовые. Семейство Ивовые. Общая характеристика. Эволюция 
цветка. Географическое распространение. Важнейшие представители. Положение 
в системе. 

Порядок Тыквенные. Семейство Тыквенные. Общая характеристика. 
Особенности строения вегетативных органов, цветков, плодов. Важнейшие 
представители. Положение в системе. 

Порядок Каперсовые. Общая характеристика. Семейство Каперсовые; 
особенности строения вегетативных органов; морфологическое разнообразие 
плодов. Семейство Крестоцветные; морфологические, биохимические 
особенности. Строение семян и плодов. Семейство Резедовые. Географическое 
распространение представителей порядка каперсовых. Важнейшие представители 
и их хозяйственное значение.  

Порядок Мальвовые. Общая характеристика. Семейства Липовые, 
Стеркулиевые, Бомбаксовые (или Баобабовые), Мальвовые. Морфолого-
анатомические особенности. Важнейшие представители. Значение 
представителей порядка в природе и жизни человека. 

Порядок Крапивные. Общая характеристика. Семейства Ильмовые, Тутовые, 
Коноплевые, Крапивные. Строение вегетативных органов, цветков, соцветий, 
плодов. Распространение. Важнейшие представители.  Значение представителей 
порядка в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Молочайные. Семейство Молочайные. Общая характеристика; 
эколого-морфологические особенности; эволюция цветка. Географическое 
распространение. Важнейшие представители. 

Подкласс Розиды. Общая характеристика. Разделение на порядки. 
Порядок Камнеломковые. Общая характеристика. Положение в системе. 

Семейства Камнеломковые, Толстянковые, Крыжовниковые; экологические и 
биологические особенности; эволюция цветка и плода. Географическое 
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распространение. Важнейшие представители. Значение представителей порядка в 
природе и жизни человека. 

Порядок Розовые. Семейство Розовые. Общая характеристика. Эволюция 
цветка и плода. Подсемейства Спирейные, Розовые, Яблоневые, Сливовые. 
Географическое распространение. Основные представители отечественной 
флоры. Значение группы в природе и жизни человека. 

Порядок Бобовые. Общая характеристика. Семейство Бобовые. 
Подсемейства Мимозовые, Цезальпиниевые, Бобовые (или Мотыльковые); 
морфологические и биологические особенности; эволюция цветка и плода. 
Географическое распространение. Основные представители отечественной 
флоры. Значение представителей порядка в природе и жизни человека. 

Порядок Льновые. Семейство Льновые. Общая характеристика. Морфолого-
анатомические особенности. Важнейшие представители и их хозяйственное 
значение. 

Порядок Гераниевые. Общая характеристика. Семейства Кисличные, 
Гераниевые. Морфолого-анатомические особенности; эволюция цветка и плода. 
Распространение. Важнейшие представители. 

Порядок Крушиновые. Общая характеристика. Семейства Крушиновые. 
Строение вегетативных органов, цветка, плода. Важнейшие представители и их 
хозяйственное значение. 

Порядок Лоховые. Семейство Лоховые. Общая характеристика. Важнейшие 
представители казахстанской флоры их значение в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 

Порядок Виноградовые. Семейство Виноградовые. Особенности строения 
вегетативных органов, цветка, плода; хозяйственное значение. 

Порядок Аралиевые. Общая характеристика. Семейства Аралиевые, 
Зонтичные. Анатомо-морфологические, биологические, биохимические 
особенности; эволюция цветка и плода. Географическое распространение. 
Важнейшие представители. Значение в природе и жизни человека. Основные 
представители казахстанской флоры. 

Порядок Ворсянковые. Общая характеристика. Семейства Жимолостные, 
Валериановые, Ворсянковые. Особенности строения цветка и плода. 
Географическое распространение. Важнейшие представители.  

Подкласс Ламииды. Общая характеристика. Деление на порядки. 
Порядок Пасленовые. Общая характеристика. Семейство Пасленовые. 

Морфологические и биологические особенности. Распространение. Важнейшие 
представители.  

Порядок Бурачниковые. Общая характеристика. Семейство Бурачниковые. 
Морфологические и биологические особенности; хозяйственное значение. 

Порядок Норичниковые. Общая характеристика. Семейства 
Подорожниковые, Норичниковые. Анатомо-морфологические особенности. 
Эволюция цветка. Распространение. Важнейшие представители.  
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Порядок Губоцветные. Семейство Губоцветные. Морфо-биологические 
особенности. Распространение. Важнейшие представители; их хозяйственное 
значение.  

Подкласс Астериды. Общая характеристика. Положение в системе 
двудольных. Деление на порядки. 

Порядок Колокольчиковые. Семейство Колокольчиковые. Морфологические 
и биологические особенности. Важнейшие представители.  

Порядок Сложноцветные. Общая характеристика. Семейство 
Сложноцветные. Анатомо-морфологические и биологические особенности; 
строение цветка, соцветий, плода; разделение на подсемейства. Распространение. 
Значение представителей порядка в природе и жизни человека. Основные 
представители казахстанской флоры.  

 
Класс лилиопсиды, или однодольные 
Общая характеристика. Важнейшие направления эволюции. Разделение на 

подклассы. 
Подкласс Алисматиды. Общая характеристика. Деление на порядки. 
Порядок Сусаковые. Семейство Сусаковые. Особенности строения и 

экология. Строение соцветия, цветка. Представители. 
Порядок Частуховые. Общая характеристика. Семейство Частуховые. 

Морфологические и экологические особенности. Строение цветка и плода. 
Распространение.  

Порядок Ситниковидные. Общая характеристика. Семейство 
Ситниковидные. Особенности строения и экологии. Строение цветков и соцветий. 
Распространение.  

Порядок Рдестовые. Общая характеристика. Семейство Рдестовые. 
Особенности строения и экологии. Строение цветка и плода. Распространение.  

Порядок Наядовые. Общая характеристика. Семейство Наядовые. 
Биологические особенности. Распространение. 

Подкласс Лилииды. Общая характеристика. Деление на порядки.  
Порядок Лилейные. Общая характеристика. Эволюция вегетативных органов, 

цветка, плода. Семейства Лилейные, Ирисовые (Касатиковые). Морфологические, 
анатомические и экологические особенности. Распространение. Важнейшие 
представители. Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Амариллисовые. Общая характеристика. Семейства Агавовые, 
Луковые, Амариллисовые, Иксиолирионовые. Особенности строения цветка; 
экология.  

Порядок Орхидные. Семейство Орхидные. Общая характеристика. 
Морфологические и биологические особенности. Особенности строения цветка. 
Приспособление к опылению. Распространение. Важнейшие представители. 
Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Ситниковые. Семейство Ситниковые. Общая характеристика. 
Особенности экологии и морфологии. Распространение. Основные представители. 
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Порядок Осоковые. Семейство Осоковые. Общая характеристика. Анатомо-
морфологические и экологические особенности. Эволюция цветка; разделение на 
подсемейства. Распространение. Значение в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 

Порядок Злаки. Семейство Злаки. Общая характеристика; анатомо-
морфологические и биологические особенности; строение цветка, соцветия. 
Разделение на подсемейства. Распространение. Важнейшие представители. 
Значение злаков в природе и в жизни человека. 

Подкласс Арециды. Общая характеристика. Разделение на порядки. Порядок 
Пальмы. Семейство пальмы. Общая характеристика. Строение вегетативных 
органов, цветка, плода; биологические особенности. Распространение. 
Важнейшие представители. Значение в природе и в жизни человека. 

Порядок Аронниковые. Общая характеристика. Семейство Аронниковые 
(или Ароидные), Рясковые. Морфологические и биологические особенности. 
Эволюция цветка. Распространение.  

Порядок Рогозовые. Семейство Рогозовые. Общая характеристика. Строение 
цветка, плода. Распространение.  

Примечание. Число порядков или семейств покрытосеменных растений 
может быть сокращено в соответствии с количеством часов, которое отводится по 
Учебному плану в ВУЗе на курс «Систематики растений». При характеристике 
семейств должно быть указано: количество видов и родов, географическое 
распространение, жизненные формы, строение цветков, соцветий, плодов, семян и 
вегетативных органов; экологические особенности; место в эволюционном ряду, 
родственные связи; важнейшие представители как мировой, так и местной флоры 
(желательно указать, если есть в том или ином семействе редкие, реликтовые, 
исчезающие виды местной флоры); роль группы в природе; народно-
хозяйственное значение. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ  

ЗАНЯТИЙ 
 

1. Растительная клетка. Запасные вещества и включения 
2. Образовательные, пограничные, механические и проводящие ткани 
3. Морфология проростка 
4. Морфология и анатомия корня 
5. Морфология побега. Строение и типы почек 
6. Эволюция центрального цилиндра. Стелярная теория 
7. Морфология и анатомия стебля  
8. Морфология и анатомия листа 
9. Цветок, соцветия, плоды 
10. Водоросли. Цианофиты, Родофиты, Хлорофиты и Охрофиты 
11. Оомицеты, миксомицеты 
12. Хитридиомицеты, Зигомицеты 
13. Аскомицеты, базидиомицеты, анаморфные грибы 
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14. Морфология и систематика  лишайников 
15. Моховидные, плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные 
16. Сосновые 
17. Магнолиопсиды 
18. Лилиопсиды 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

1. Основные достижения цитологии и клеточной биологии 
2. Происхождение, строение и функция пластид 
3. Классификация тканей растений 
4. Побег и системы побегов 
5. Структура осевых органов высших растений 
6. Морфология цветков и плодов высших растений 
7. Экоморфология растений 
8. Экологические группы водорослей 
9. Водоросли- объекты биотехнологии 
10. Паразитизм грибов 
11.Эколого-трофическиие группы грибов 
12.Лихенизированные грибы 
13.Ископаемые  архегониаты 
14.Распространение, значение хвойных в природе и хозяйственной 

деятельности человека 
15.Распространение покрытосеменных и их роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека 
16.Сравнительный анализ магнолиопсидов и лилиопсидов 
17.Вклад ботанических садов в развитие систематики растений 
18.Растения красной книги Казахстана 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1.  Нестерова С.Г. Лабораторный практикум по «Систематике растений». 

Учебно-метод пособие. Алматы, 2011. 
2.  Бегенов Ә., Тыныбеков Б., Ахметова А., Чилдибаева Ә. Өсімдіктер 

анатомиясы мен морфологиясының зертханалық практикумы. - Алматы: «Қазақ 
университеті», 2011. 

3.  Курманбаева М.С. Ботаника негіздері мен өсімдіктер әлемінің 
әралуандылығы.-Алматы, 2011. 

4.  Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер систематикасы Б.М. Силыбаева, 
Ж.К.Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В. Полевик. –Семей, 2010. 

5.  Айдосова С.С., Ахметова А.Б. Лабораторный практикум по «Структурной 
ботанике». Алматы: Изд-во «Қазақ университеті», 2010. 
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6.  Ботаника: в 4-х т.: учеб. для студентов вузов / под ред. А. К.Тимонина.- М.: 
Академия, 2009. Т.4, кн. 2: Систематика высших растений 

7.  Абдрахманов О., Абдрахманова А.О., Назарбекова С.Т., Нуркенова А.Т., 
Гаврилькова Е.А. Систематика низших растений. Учебно-методическое пособие- 
Караганда. 2009. 

8.  Лотова Л.И. Ботаника: морфология и анатомия растений. М., изд-во 
«Комкнига», 2007. 

9.  Ботаника: Курс альгологии и микологии: Учебник /Под ред. Ю.Т. 
Дьякова.- М.: Изд-во  МГУ, 2007. 

10. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Бытычина Т.Б., 
Шорина Н.И., Савиных Н.П. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и 
морфология растений.- М.: Академкнига, 2007. 

11. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. 
Систематика высших, или наземных растений.  М.Академия, 2006. 

12. Паршина Г.Н., Нестерова С.Г. Биоразнообразие растений. Алматы. 2006. 
13. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Бытычина Т.Б., 

Шорина Н.И., Савиных Н.П. Ботаника с основами фитоценологии, анатомии и 
морфологии растений. М., ИКУ «Академкнига», 2006. 

14. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. М. Эдиториал 
УРСС, 2000. 

15. Нестерова С.Г. Практический курс систематики высших растений. 
Алматы. 2001. 

16. Абдрахманов О.А., Абдрахманова А.О., Ержанов Т.Н., Назарбекова С.Т. 
Практические работы по систематике низших растений. Часть 2. Лабораторный 
практикум по грибам и лишайникам.  Караганда. Изд-во КарГУ, 2001. 

17. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. Серебрякова Т.И., Шорина 
Н.И. Ботаника: Морфология и анатомия растений. - М.: Изд-во «Просвещение», 
1988. 

 
Дополнительная 

1.  Нестерова С.Г., Аметов А.А., Мырзакулов П.М. 500 тестов по курсу 
"Систематика растений" Алматы. 2007. 

2.  Паршина Г.Н., Нестерова С.Г. Биоразнообразие растений. Алматы. 2006. 
3.  Назарбекова С.Т. 500 тестов по курсу "Систематика растений", Часть 1. - 

Алматы, 2005.  
4.  Бекмуратова С.Т. Полевая практика по ботанике. - Алматы: Қазақ ун-ті, 

2003. 
5.  Сергиевская Е.В. Систематика высших растений: практ.курс. – 2-е изд. – 

СПб., 2002. 
6.  Паршина Г.Н., Касымбеков Б.К. Практический курс ботаники. Алматы, 

2001. 
7.  Айдосова С.С. Методические указания по курсу "Морфология и анатомия 

растений". - Алматы, 1999.- 33 с. 
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8.  Назарбекова С.Т. Краткий курс лекций по систематике низших растений. 
Учебное пособие. Алматы. Изд."Қазақ университеті". 1999г. 129 с. 

9.  Лотова Л.И. Анатомия стеблей и вторичных проводящих тканей 
древесных растений.- М.: Изд-во МГУ, 1990.- 58с. 

10. Лотова Л.И. Сравнительная анатомия высших растений. - М.: Изд-во 
МГУ, 1989.- 79 с. 

11. Иллюстрированный определитель растений Казахстана. В 2-х т. Алма-
Ата.1969, 1972. 

12. Флора Казахстана. В 9-ти томах. Алма-Ата. 1956-1966. 
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Mik 3301 МИКРОБИОЛОГИЯ 
 

Объем - 2 кредита 
 

Авторы: 
Мукашева Т.Д. – доктор биологических наук, профессор кафедры 

биотехнологии 
Уалиева П.С. – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биотехнологии 
Абдиева Г.Ж. - кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биотехнологии 
 

Рецензенты: 
Тулемисова Ж.Т. - доктор биологических наук, профессор, зав. лаборатории 

экологии микроорганизмов Казахского Национального Аграрного университета 
Жубанова А.А.- доктор биологических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Микробиология» ставит целью познакомить студентов с важнейшими 
свойствами прокариот. Показать общебиологическое значение достижений в 
области микробиологии; определить взаимосвязь микробиологии с другими 
биологическими дисциплинами, осветить мировоззренческое и социально-
этическое значение открытий в области микробиологии.  

При изучении дисциплины студенты должны приобрести знания о мире 
микробов, их месте в живой природе, основных свойствах микроорганизмов и 
вирусов, принципах их классификации, их роли в природе и жизни человека, их 
практическое использование. Должны уметь использовать литературу и знания по 
микробиологии для повышения общебиологической подготовки; ставить 
показательные опыты в школе и кружках; на научной основе проводить 
санитарно-гигиенические мероприятия. Применять микроорганизмы в качестве 
объектов для научных исследований.  Одновременно с освоением теоретического 
курса на лабораторных занятиях  должны овладеть основными методами работы с 
микроорганизмами, приобрести практические навыки по выделению и 
культивированию микроорганизмов, соблюдению правил работы с 
микроорганизмами, микробиологическому анализу воды, почвы, пищевых 
продуктов. 

Для изучения  курса «Микробиология»  студентам необходимы знания по 
изучению данной дисциплины: неорганическая и органическая химия, биохимия. 

В результате изучения дисциплины «Микробиология» студент должен: 
знать: 
- структурную организацию и закономерности функционирования 

микробных клеток; 
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- происхождение и таксономию прокариот, характеристику основных групп 
бактерий и  их представителей; 

- принципы и приемы культивирования микроорганизмов,  физиологию и 
метаболизм прокариот; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ; 
- теоретическую и практическую значимость микробиологии, взаимосвязь с 

другими естественными науками; 
- новейшие достижения в области микробиологии и перспективы 

использования микроорганизмов в различных областях народного хозяйства, 
медицины и экологии. 

уметь: 
- использовать полученные знания по дисциплине «Микробиология» для 

освоения других биологических дисциплин (молекулярная биология, 
физиология);  

- использовать теоретические знания по микробиологии в качестве научной 
основы микробиологической промышленности и биотехнологии; 

-  применять основные методы работы с микроорганизмами в практической 
работе и экспериментальных исследованиях. 

владеть: 
навыками по выделению штаммов микроорганизмов и осуществлению 

контроля за их чистотой; методами количественного учета  микроорганизмов, 
методами исследования морфологических и физиолого-биохимических свойств. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1 Введение 
2 Положение микроорганизмов в системе живых существ 
3 Методы изучения микроорганизмов 
4 Ультраструктурная  организация прокариот  
5 Выделение, культивирование и рост микроорганизмов 
6 Метаболизм прокариот 
7 Энергетические и биосинтетические процессы 
8 Систематика микроорганизмов 
9 Генетика микроорганизмов 
10 Микроорганизмы и окружающая среда  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Введение  
Цель и задачи дисциплины: 
Общая микробиология знакомит студентов со свойствами микроорганизмов, 

их физиологией и особенностями метаболизма, практической роли в охране 
окружающей среды, медицине, биотехнологии. 
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Студенты на лабораторных занятиях должны научиться готовить 
питательные среды для культивирования микроорганизмов, их стерилизовать, 
знать правила  работы с  микроорганизмами  в лабораторных условиях. Получить 
навыки их микрокопирования и культивирования на   различных средах, уметь и 
анализировать динамику роста, уметь проводить оценку таксономических 
признаков.  

Задачи преподавания дисциплины:  
В процессе изучения данной дисциплины студенты должны:  
- получить знания о ультраструктурной организации  микроорганизмов,  об 

особенностях их роста и размножения;  о разнообразии  способов получения 
энергии;  принципах их классификации; их роли в природе и жизни человека.  

 -  научить использовать  полученные базовые знания об особенностях  
микроорганизмов в научных исследованиях и при преподавании данной 
дисциплины;    

-изучить методы  по  выделению чистых культур из различных объектов 
окружающей среды и выращиванию микроорганизмов; 

-    получить практические навыки по проведению научных исследований по 
составлению характеристик  микроорганизмов различных систематических групп; 

-  уметь осуществлять математическую обработку экспериментальных 
данных; 

-  использовать полученные знания для повышения уровня теоретической 
подготовки и уметь применять их в практической деятельности. 

Для изучения  курса «Микробиология» студентам необходимы знания по: 
низкомолекулярным биологическим молекулам, Неорганической химии, 
Ботанике, Зоологии, Биохимии. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение 
Цель и основные задачи. Микробиология - наука, изучающая мир 

мельчайших живых существ – микроорганизмов и процессы, вызываемые 
микроорганизмами. К миру микроорганизмов относятся бактерии, дрожжи, 
микроскопические (плесневые) грибы. Общее представление о современных 
проблемах микробиологии. Место микробиологии среди биологических 
дисциплин и других наук. Роль микробиологии в развитии современной 
биологии. 

История развития микробиологии. Открытие микроорганизмов А. Ван 
Левенгуком. Пастеровский период в развитии микробиологии. Значение работ Л. 
Пастера и его школы в развитии микробиологии. Вклад Р. Коха и его школы в 
развитие общей и медицинской микробиологии. Работы С.Н. Виноградского, М. 
Бейеринка, В.Л.Омелянского, А.Клюйвера и других. Возникновение различных 
областей микробиологии по: объектам исследования - бактериология, микология, 
паразитология и  вирусология; местам обитания - общая, медицинская, почвенная 
и водная; использованию - сельскохозяйственная, промышленная.  
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Современные направления и тенденции в развитии микробиологии. Развитие 
микробиологии в Казахстане. 

Практическое применение микроорганизмов. Области использования 
микроорганизмов.   

 
Положение микроорганизмов в системе живых существ 
Мир микроорганизмов, общие признаки и разнообразие. Прокариотные и 

эукариотные микроорганизмы, их различия. Выделение царства Prokaryotae 
(Monera) и Protista в системе Виттекера. Открытие архебактерий. Концепция 
системы живых организмов, сформулированная К.Возе. Основные отделы 
прокариот: эубактерии (грациликуты, фирмикуты), архебактерии (мендозикуты), 
микоплазмы (тенерикуты), их особенности. 

 
Методы изучения микроорганизмов 
Разновидности световой микроскопии: темнопольная, фазово-контрастная, 

ультрафиолетовая, люминесцентная. Исследование живых и фиксированных 
объектов. Методы окраски. Использование простых красителей. 
Дифференциальная окраска (по Граму, кислотоустойчивых); специальная окраска 
для выявления спор, жгутиков, включений, капсул. Электронная микроскопия: 
трансмиссионная и сканирующая. Методы получения чистых культур. 
Накопительные культуры.  

 
Ультраструктурная  организация прокариот 
Морфологическое разнообразие прокариот. Форма и размеры прокариотных 

клеток. Одноклеточные и многоклеточные формы. 
Поверхностные структуры прокариот. Слизистые поверхностные структуры: 

слизистые слои, капсулы и чехлы. Химическая природа и функции слизистых 
поверхностных структур.  

Пили (фимбрии); типы строение и разнообразие функций. 
Строение и функции клеточной стенки бактерий. Особенности организации 

клеточной стенок фирмикутных и грациликутных бактерий. Клеточные стенки 
архебактерии. Протопласты, сферопласты и L-формы бактерий, их свойства. 

Строение, локализация и функция жгутиков бактерий. Аксиальные 
фибриллы спирохет, разные типы подвижности прокариот. Хемо-, фото- и 
магнитотаксис. 

Цитоплазматическая мембрана, особенности ее состава, структуры и 
функций у бактерий.  Внутрицитоплазматические мембранные структуры 
бактерий. Цитоплазма прокариотной клетки, рибосомы. Внутриклеточные 
включения (аэросомы, магнитосомы, хлоросомы, фикобилисомы, карбоксисомы, 
параспоральные кристаллы). Запасные вещества.  

Генетический аппарат прокариот. Нуклеоид бактерий, строение, размеры, 
функции и методы его выявления. 

Клеточные циклы и деление бактерий. Разнообразие способов деление. 
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Клеточные циклы: мономорфный, диморфный, полиморфный. Морфология и 
клеточные циклы простекобактерий. Жизненный цикл миксобактерий.  

Типы дифференцировки бактерий. Основные типы  покоящихся клеток 
бактерий:  эндоспоры, экзоспоры, цисты, акинеты. Формирование эндоспор, 
строение и свойства, прорастание. Формы, служащие для размножения (базоциты, 
гормогонии, экзоспоры). Формы со специализированными метаболическими 
функциями (гетероцисты, бактероиды). 

 
Выделение, культивирование и рост микроорганизмов 
Методы выделения микроорганизмов из почвы, воды, пищевых продуктов. 

Накопительные культуры, принцип элективности. Чистые культуры 
микроорганизмов, определение и методы их получения. Штамм, клон. Моно- и 
смешанные культуры. 

Основные типы сред по составу и физическому состоянию. Методы 
культивирования микроорганизмов. Культивирование аэробных и анаэробных 
микроорганизмов. Поверхностное и глубинное выращивание. Периодическое и 
непрерывное культивирование. Рост клетки и популяции. Закономерности роста 
популяции в периодической культуре. Кривая роста. Фазы роста.  

 
Метаболизм прокариот 
Питание прокариот. Способы питания. Разнообразие типов питания 

микроорганизмов, определяемое источниками энергии и углерода. Прототрофы, 
ауксотрофы, паратрофы. Сапрофиты и паразиты. Химический состав 
прокариотной клетки. Поступление питательных веществ в клетку прокариот. 

 
Энергетические и биосинтетические процессы 
Энергетические и биосинтетические процессы. Взаимосвязь энергетических 

и биосинтетических процессов у гетеротрофов и автотрофов. Энергетические 
процессы. Способы получения энергии. Эндогенные и экзогенные окисляемые 
субстраты. Переносчики электронов в электронтранспортные системы, их 
особенности у разных микроорганизмов. Конечные акцепторы электронов. Пути 
сбраживания гексоз: гексозодифосфатный, пентозофосфатный, КДФГ-путь. 

 Брожение.  Определение понятия брожения. Сбраживание различных 
мономерных и полимерных соединений. Спиртовое брожение. Эффект Пастера, 
три формы брожения. Молочнокислое, муравьинокислое. Маслянокислое, 
ацетонобутиловое брожение. Двухфазность брожений. Характеристика 
микроорганизмов, вызывающих разные типы брожения. 

Дыхание. Анаэробное дыхание. Определение понятия "анаэробное дыхание". 
Доноры и акцепторы электронов, используемые разными микроорганизмами при 
анаэробном дыхании. Денитрификация, микроорганизмы, восстанавливающие 
нитраты и другие соединения азота. Сульфатредукция, сульфатредуцирующие 
бактерии. Метанобразующие бактерии, использующие углекислоту как акцептор 
электронов. 
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Аэробное дыхание. Формы участия кислорода в окислении разных 
субстратов. Оксигеназы и оксидазы, их роль в процессах метаболизма. Окисление 
высокомолекулярных природных органических веществ (белков, углеводов, 
липидов, нуклеиновых кислот, углеводородов). Окисление низкомолекулярных 
циклических и нециклических соединений. Полное и неполное окисление. 
Образуемые продукты. Роль цикла трикарбоновых кислот и пентозофосфатного 
окислительного цикла в использовании микроорганизмами разных органических 
соединений. Микроорганизмы, вызывающие гниение (аммонификаторы), 
окисляющие углеводороды, уробактерии, уксуснокислые бактерии.  

Светящиеся бактерии. Связь свечения с функционированием 
электронтранспортной  системы и механизм. 

Микроорганизмы (метилотрофы), окисляющие метан, метанол и другие 
одноуглеродные субстраты. 

Окисление неорганических соединений автотрофами и гетеротрофами. 
Группы хемолитотрофов: нитрифицирующие, серные (тионовые), водородные 
бактерии, железобактерии. Облигатные и факультативные хемолитоавтотрофы. 
Хемолитогетеротрофы.  

Нитрификация, фазы процесса. Автотрофная и гетеротрофная нитрификация. 
Окисление микроорганизмами соединений серы. Пути окисления, конечные 
продукты. Окисление молекулярного водорода. Окисление соединений железа, 
марганца, сурьмы и других элементов. 

Использование света прокариотами. Фототрофные прокариоты, основные 
свойства пурпурных и зеленых бактерий, гелиобактерий, цианобактерий, 
прохлорофитов. Фотосинтезирующие пигменты, организация 
фотосинтезирующего аппарата и особенности фотосинтеза у микроорганизмов. 
Оксигенная и аноксигенная фототрофия.  Использование энергии света 
галобактериями.  

Биосинтетические процессы. Ассимиляция углекислоты гетеротрофами и 
автотрофами. Рибулезобифосфатный цикл углерода; его распространение. 
Ассимиляция СО2 зелеными серобактериями и метанобразующими бактериями. 
Использование микроорганизмами формальдегида: рибулезомонофосфатный и 
сериновый циклы у метилотрофных бактерий. Значение цикла трикарбоновых 
кислот и глиоксилатного шунта в биосинтетических процессах. 

Усвоение соединений азота. Ассимиляционная нитратредукция. Фиксация 
молекулярного азота, механизм процесса. Свободноживущие и симбиотические 
азотфиксаторы. Образование аминокислот.  

Синтез основных биополимеров: нуклеиновых кислот, белков, липидов и 
полисахаридов. Биосинтез вторичных метаболитов.  

Биохимические основы и уровни регуляции метаболизма. Механизмы 
регуляции синтеза ферментов (индукция, репрессия). Регуляция активности 
ферментов. 

 
Систематика микроорганизмов 
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Основные принципы систематики прокариот. Традиционная фенотипическая 
систематика бактерий. Нумерическая таксономия. Таксономические категории, 
популяция, штамм, культура, клон. Бинарная номенклатура бактерий. 
Серодианостика. Современная фенотипическая систематика бактерий. 
Хемосистематика. Геносистематика. Филогенетическая систематика бактерий. 
Практическая классификация и идентификация бактерий. Определитель 
прокариот по Берги (Bergye). Значение морфологических, цитологических, 
культуральных, физиологических и биохимических признаков для систематики 
микроорганизмов. Характеристика отдельных групп бактерий.  

Краткая характеристика эукариотных микроорганизмов. Морфологические 
особенности микроскопических грибов, микроводорослей и простейших.  

 
Генетика микроорганизмов 
Фенотипическая и генотипическая изменчивость. Спонтанная и 

индуцированная изменчивость. Частота мутаций, их разнообразие. Типы мутаций. 
Мутагены, их природа, молекулярные механизмы действия. Значение мутаций. 
Репаративные системы у бактерий, их роль в сохранении стабильности генома. 
Селекция микроорганизмов. Обмен генетической информации у 
прокариотических микроорганизмов.  Рекомбинация у прокариот: 
трансформация, трансдукция, конъюгация. Плазмиды: классификация, их 
биологическая роль. Мобильные генетические элементы прокариот. Транспозоны 
и инсерционные последовательности. Использование вирусов и плазмид в генной 
инженерии. 

Рекомбинация у эукариот. Половой и парасексуальный процессы. Основы 
гибридологического анализа. Тетрадный анализ грибов. Анализ митотического 
расщепления на примере микроскопических грибов грибов. Цитоплазматическая 
наследственность. 

 
Микроорганизмы и окружающая среда 
Распространение и биогеохимическая деятельность микроорганизмов.  

Местообитания прокариот.  Содержание и роль разных микроорганизмов в почве, 
водоемах, воздухе. Понятие экосистемы. Участие микроорганизмов в циклах 
углерода, азота, серы и других элементов в природе. Роль микроорганизмов в 
почвообразующих процессах и плодородии почвы. Участие микроорганизмов в 
минерализации органических веществ. Разложение природных соединений. 
Распространение и роль микроорганизмов в месторождениях полезных 
ископаемых. Роль микроорганизмов в переработке отходов и детоксикации 
ядовитых веществ. 

 Взаимоотношения микроорганизмов между собой. Типы симбиоза: экзо- и 
эндосимбиоз; мутуализм и паразитизм. Факультативные и облигатные 
симбионты. Симбиотические ассоциации микроорганизмов, их разнообразие и 
значение.  

Микроорганизмы и растения. Ризосферная и эпифитная микрофлора. 
Симбиотическая азотфиксация. Микоризы. Фитопатогенные микроорганизмы. 
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Нормальная микрофлора человека, ее роль. Микроорганизмы рубца 
жвачных, их деятельность. Симбионты насекомых и других животных, их 
значение. Микроорганизмы, патогенные для человека и животных (примеры). 
Патогенность и вирулентность. Факторы патогенности. Образование 
микроорганизмами токсинов. Понятие об иммунитете. Гнотобионты, получение и 
значение в научных исследованиях. 

Влияние факторы среды на микроорганизмы. Рост микроорганизмов в 
зависимости от температуры. Психрофилы, мезофилы, термофилы, их 
особенности. Влияние гидростатического давления на микроорганизмы. 
Потребность микроорганизмов в воде. Осмофилы и галофилы, их особенности. 
Слабые, умеренные и экстремальные галофилы. Галотолерантные формы. 
Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду: аэробы и анаэробы 
(облигатные и факультативные); аэротолерантные анаэробы и микроаэрофилы. 
Алкалофильные, кислотоустойчивые и ацидофильные микроорганизмы. 

Антимикробные вещества, специфичность и механизм их действия. 
Практически значимые антимикробные вещества: химиотерапевтические 
препараты, консервирующие, дезинфицирующие и стерилизующие средства.  

Радиация, характер действия на микроорганизмы. Устойчивость 
микроорганизмов к ультрафиолетовым лучам и ионизирующему излучению.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 
1. Правила работы в микробиологической лаборатории. Техника 

безопасности в микробиологической лаборатории.  
2. Приготовление микробиологических препаратов. 
3. Морфология бактерий. Морфология актиномицетов и грибов. 
4. Строение бактериальной клетки.  
5. Количественный учет микроорганизмов.  
6. Методы выделения микроорганизмов.  
7. Культивирование микроорганизмов. 
8. Выделение и изучение свойств чистых культур. 
9. Влияние внешних факторов среды на бактерий. 
10. Распространенность микроорганизмов в природе. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Питательные среды, их классификация. Требования, предъявляемые к 

питательным средам. 
2. Типы и механизмы питания бактерий. Транспорт питательных 

веществ в клетку 
3.  Характеристика микроскопических грибов и актиномицетов.  
4.  Ферменты бактерий их биологическое значение и классификация. 
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5. Плазмиды бактерий – их функции, свойства и классификация. 
Использование плазмид в генной инженерии. 

6. Формы изменчивости бактерий. Наследственная (мутации) и 
фенотипическая изменчивость 

7. Роль микроорганизмов в превращениях и круговороте веществ. 
8. Микрофлора почвы, воздуха и воды. 
9. Структура бактериальной клетки. Отличия прокариотической клетки 

от эукариотической. 
10.  Особенности строения грамположительных и грамотрицательных 

бактерий. 
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Литература для лабораторных занятий  
1. Алёхина Г.П. Микробиология с основами вирусологии:  Методические 

указания к лабораторным занятиям. - Оренбург: - ОГУ, 2003. - 73 с. 
2. Игнатова Л.В. Основы микробиологии. Қазақ Универ-ті, 2009 ж. 
3. Мукашева Практическое занятие по микробиологии. Алматы Қазақ 

Универ-ті, 1991 
4. Практикум по микробиологии / Под ред. Н.С. Егорова. М.: Изд-во МГУ, 

2000.  
5. Практикум по микробиологии / Под ред. А.Н.Нетрусова. - М.: Academia . 

2005. 597 с 
6. Уалиева П.С. Микробиологиядан практикалық сабақтар. Қазақ Универ-ті, 

2007 ж.  
 

  



179 
 

ВК 2302   БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 
 

 Объем-3 кредита  
 

Авторы:  
Шалахметова Т.М. – доктор биологических наук, профессор кафедры 

биоразнообразия и биоресурсов   
Сапаров К.А. – доктор биологических наук, профессор кафедры 

биоразнообразия и биоресурсов 
 

Рецензенты: 
Мусаева А.С. – кандидат биологических наук, заведующая лабораторией 

цитогенетики и генетики животных Института цитологии и общей генетики 
КН МОН РК 

Колумбаева С.Ж.- доктор биологических наук, профессор Казахского 
национального университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Курс «Биология клетки» направлен на рассмотрение фундаментальных 

вопросов клеточной биологии, современных достижений данной науки, в свете 
перспектив использования полученных знаний в развитии важнейших научных 
направлений биологии и биомедицины.  При чтении данного курса особое 
внимание уделяется рассмотрению связей между достижениями в области 
фундаментальных наук (биохимия, генетика, анатомия, физиология человека и 
животных, молекулярная биология и т. п.), а также прикладным аспектам их 
использования в решении актуальных задач современного общества. Программа 
курса составлена с учетом межпредметных связей по смежным дисциплинами 
биологического, химического и физического профиля. Дисциплинами, 
содержащими знания, умения и навыки, необходимыми для освоения изучаемой 
дисциплины, являются: Fiz 2203- Физика, Him 2204-Химия, Mat 2205 – 
Математика, Zoo 1206 –Зоология,   Bot 1207- Ботаника и др. 

Программа построена по блочно-модульному типу, что предполагает 
выделение основных разделов курса. Содержание и объем учебного материала по 
каждому модулю позволяет студентам свободно ориентироваться в изучаемых 
вопросах. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны владеть 
следующими профессиональными компетенциями: 

знать: 
• историю цитологии и достижения современной клеточной биологии; 
• методы световой, электронной микроскопии, количественных 

цитохимических, иммуноцитохимических и других исследований для изучения 
структуры и функции клеток и тканей; 

•  основные положения  клеточной теории;  
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• особенности строения и функции клеточного ядра, 
• организацию цитоплазмы, гиалоплазмы, цитозоля; 
• строение и функционирование клеточных органелл, как важнейших 

компартментов клетки; 
•  механизмы деления клеток и регуляции клеточного цикла; 
•  молекулярно-генетические основы цитодифференцировки в норме и при  

патологии; 
•  формы клеточной гибели (некроз и апоптоз); 
•  научную терминологию в области клеточной биологии. 
понимать: 
• физико- химические основы методических подходов к анализу структуры 

и функции клеток  in vivo и in vitro; 
• особенности организации и функционирования про- и эукариотических 

клеток,  тотипотентность и плюропотентность  клеток; 
• особенности взаимодействия структуры и функции органелл, образования 

систем везикулярного транспорта, опорно-двигательной системы, биоэнергетики;   
• механизмы деления клеток и регуляции клеточного цикла; 
• молекулярно-генетические основы цитодифференцировки; 
•  механизмы возникновения патологически измененных клеток, в том 

числе, опухолевых; 
• механизмы программируемой и насильственной смерти клеток. 
уметь:  
• работать с основными видами световых микроскопов;   
• микроскопировать цитологические и гистологические препараты, 

культуру клеток; 
• различать различные типы клеток; 
• различать морфологические признаки деления клеток; 
• находить и описывать основные элементы живых и фиксированных 

клеток при микроскопировании; 
• описывать и анализировать клетки и их структурные элементы  на 

микрофотографиях и электроннограммах; 
• систематизировать и обобщать с помощью статистических методик 

полученные данные; 
• вести поиск научной информации в области клеточной биологии, 

анализируя отечественную и зарубежную литературу. 
владеть способностью: 
1) проводить экспериментальные исследования на тканевом, клеточном и 

субклеточных уровнях;  
2) использовать новые знания и умения анализировать состояние клеток и 

тканей в норме и при патологии; 
3) уметь применять полученные знания и навыки в практической 

деятельности в области биологии, экологии, биомедицины, сельско-
хозяйственной деятельности, биотехнологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Названия тем 
1 История цитологии.  Основные положения клеточной  теории 
2 Современные методы исследования клеток и тканей 
3 Цитоплазма, гиалоплазма и органеллы  

4 Общие свойства биологических мембран, строение и функция 
плазматической мембраны 

5 Строение и функция органелл вакуолярной системы клетки 
(эндоплазматический ретикулум)  

6 Строение и функция органелл вакуолярной системы клетки 
(аппарат Гольджи, лизосомы, сферосомы, пероксисомы, вакуоли) 

7 Биоэнергетика клетки, строение и функция митохондрий 
8 Строение и функция пластид, фотосинтез 
9 Опорно-двигательная система клеток (цитоскелет) 

10 Строение и функция клеточного центра 
11 Строение и функции клеточного ядра (кариология) 

12 Ядрышко-источник рибосом. Строение и функция ядерной 
оболочки 

13 Клеточный цикл и деление клеток (митоз, амитоз, мейоз) 
14 Дифференциация и патология клеток 
15 Гибель клеток: некроз и апоптоз 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Курс «Биология клетки» исторически основан на достижениях цитологии, 

описывающей строение и функционирование клеток про-и эукариот с помощью 
методов световой и электронной микроскопии. Однако, с развитием методов 
биохимии, биофизики, генетики, молекулярной биологии, биологии развития и 
других наук, чисто морфологические «цитологические» подходы в изучении 
структурно-функциональной организации клетки устарели, стали архаичными. 
Поэтому курс «Цитология» был переименован, а в его содержание внесены новые 
сведения и факты из смежных вышеупомянутых наук. Особенно это касается 
таких его разделов, как методы исследования клеток, кариология, клеточное 
деление, опорно-двигательная система, клеточная гибель и др. 

Основная цель данного курса – формирование у будущих специалистов-
биологов фундаментальных знаний и компетенций в области клеточной биологии, 
овладение навыками анализа строения и функционирования различных типов 
клеток, их клеточных компонентов при оценке жизнедеятельности организмов в 
норме и при патологии, умения решать реальные задачи биологии, экологии, 
биомедицины, сельскохозяйственной практики на профессиональном уровне.  

 В задачи курса входит обучение студентов навыкам структурно-
функционального подхода в изучении клетки, приготовления препаратов для 
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изучения различными методами, умению анализа клеточных процессов в норме и 
при патологии.  

Особое место в курсе отводится изучению строения и функционирования 
клеток прокариот и эукариот, их происхождению, роли в формировании 
клеточных ансамблей, многоклеточных организмов. Студент должен овладеть 
системным подходом в анализе различных клеточных компонентов, что позволяет 
рассматривать их не в отрыве друг от друга, а в целостной совокупности, в 
элементарной единице живого – в клетке. Студент должен также ориентироваться 
в научной литературе по специальности, владеть специальной терминологией, 
готовить презентации и доклады на научные темы по цитологии, выступать на 
конференциях, что является залогом успешной научно-исследовательской работы 
на вузовском уровне. 

Целью курса является формирование у студентов представлений об 
особенностях строения, развития и функционирования клеточных систем 
животных и человека in vivo и in vitro, а также об основных направлениях и 
перспективах развития клеточной биологии, решаемых с их помощью 
практических задач биологии, биомедицины, биотехнологии, экологии. 

Основная задача курса - получение студентами теоретических знаний в 
области клеточной биологии, а также практических навыков, способствующих их 
дальнейшей практической деятельности в сфере народного хозяйства, медицины 
и охраны окружающей среды. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
История цитологии.  Основные положения клеточной теории 
Основные достижения цитологии и клеточной биологии. Связь клеточной 

биологии с другими дисциплинами: эмбриологией, генетикой, биохимией, 
молекулярной биологией, биофизикой, физиологией, медициной, биотехнологией. 
Роль исследований и трудов Р.Гука, А.Левенгука, Ф.Фонтана, Пуркиня, 
Мальпиги, Грю, Брауна, Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова и других ученых в 
развитии клеточной теории. Клетка как единица строения, функционирования, 
развития организма. Гомологичность и различия в строении клеток про-  и 
эукариот. Деление клеток - единственный путь увеличения их числа. 
Тотипотентность, плюропотентность клеток. Дифференцировка как процесс 
образования специализированных клеток. 

 
Современные методы исследования клеток и тканей 
Характеристика методов клеточной биологии. Световая и электронная 

микроскопия (основы методов и применение в изучении структуры и функции 
клеток). Методы изучения живых клеток (культура клеток вне организма, 
темнопольная, фазовоконтрастная, поляризационная, люминесцентная 
микроскопия, цейтраферная микросъемка). Методы изучения фиксированных 
клеток (цитохимические качественные и количественные методы). Специальные 
экспериментально-морфологические методы (радиационные химеры, методы 
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диффузионных камер, культивирования, криоконсервации и трансплантации 
органов, тканей и клеток). Иммунохимические методы изучения клеточных 
компонентов (реакция Кунса, гибридомы, получение моноклональных антител). 

 
Цитоплазма, гиалоплазма и органеллы 
Цитоплазма. Общая характеристика строения и функций цитоплазмы.  

Размеры и объемы разных типов клеток. Ядерно-цитоплазматическое отношение. 
Химический состав цитоплазмы. Матрикс цитоплазмы (гиалоплазма). 
Структурированная коллоидная система (цитозоль) и ее свойства.  
Функциональное значение гиалоплазмы.  Обязательные компоненты цитоплазмы 
(органеллы) и необязательные структуры клетки (клеточные включения). 
Классификация клеточных включений. 

 
Общие свойства биологических мембран, строение и функция 

плазматической мембраны 
Роль липидов и белков в организации клеточных мембран. Структура 

клеточных мембран, современные модели липопротеидных мембран. Ассиметрия 
мембран: структурная и функциональная. Плазматическая мембрана. Химический 
состав и строение плазматической мембраны у разных типов клеток. Функции 
плазмолеммы. Транспортные функции: клеточная проницаемость, пассивный и 
активный транспорт веществ через мембрану. Рецепторные функции 
плазмолеммы: белковые и полисахаридные рецепторы клеточной поверхности.  
Лектины, кэппинг и чистка клеточной поверхности. Роль плазматической 
мембраны в процессах фагоцитоза и пиноцитоза. Другие функции 
плазматической мембраны: образование межклеточных контактов (простой 
контакт, десмосомы, плотный контакт, щелевые контакты, синапсы) и 
специализированных структур (микроворсинки, реснички, жгутики, специальные 
структуры фиторецепторов). Клеточная стенка растений, грибов и 
прокариотических клеток. 

 
Строение и функция органелл вакуолярной системы клетки 

(эндоплазматический ретикулум) 
Эндоплазматическая сеть. Общая характеристика, открытие с помощью 

световой и электронной микроскопии. Строение и функции гранулярного 
эндоплазматического ретикулума. Основная роль гранулярного 
эндоплазматического ретикулума как структуры, участвующей в синтезе 
экспортируемых из клетки белков. Синтез, накопление и транспорт 
синтезированного белка в системе эндоплазматической сети. Ретикулум как 
источник цитоплазматических мембран. Строение и функции гладкого 
(агранулярного) эндоплазматического ретикулума. Связь гладкой 
эндоплазматической сети с синтезом полисахаридов, жиров, стероидов и других 
молекул. Роль гладкого ЭПС в дезактивации различных химических агентов. 
Саркоплазматический ретикулум в поперечно-полосатой мышечной ткани и его 
функции. 
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Строение и функция органелл вакуолярной системы клетки (аппарат 

Гольджи, лизосомы, сферосомы, пероксисомы, вакуоли) 
Аппарат Гольджи (пластинчатый комплекс): общая характеристика, 

локализация в клетке, микроскопическое строение, ультраструктура и химия. 
Диктиосома. Функции аппарата Гольджи: сегрегация, созревание и выведение 
секретов и других веществ в клетке. Авторадиографические данные о путях 
синтеза и выведения секреторных продуктов в клетке. Синтетические процессы в 
аппарате Гольджи. 

Лизосомы. История их открытия, структура, их химическая характеристика, 
типы лизосом. Функциональное значение лизосом, их происхождение. Связь 
лизосом с процессами внутриклеточного пищеварения, фагоцитозом и работой 
аппарата Гольджи. Аутофагосомы. Лизосомные патологии. Сферосомы. 
Пероксисомы (микротельца). Вакуоли растительных клеток. 

 
Биоэнергетика клетки, строение и функция митохондрий 
Митохондрии. Общая морфология. Ультраструктура митохондрий: 

мембраны, кристы, матрикс.  Функции митохондрий. Их роль в синтезе и 
накоплении АТФ. Пути синтеза АТФ в клетки: анаэробный гликолиз и 
окислительное фосфорилирование. Окислительное фосфорилирование у 
бактерий. Увеличение числа митохондрий. Авторепродукция митохондрий.  
Митохондриальный ретикулум (хондриом). Изменение структуры митохондрий в 
зависимости от их функционального состояния.  Гигантские митохондрии. 
Эндосимбиотическая теория происхождения митохондрий.  

 
Строение и функция пластид, фотосинтез 
Пластиды. Общая характеристика, строение, классификация (хлоропласты, 

лейкопласты, амилопласты, хромопласты). Взаимопревращения пластид.  
Строение и функции хлоропластов. Участие хлоропластов в фотосинтезе 
(световая и темновая фазы фотосинтеза). Фотосинтезирующие структуры низших 
эукариотических и прокариотических клеток. Онтогенез и функциональные 
перестройки пластид. Геном пластид. Теория симбиотического происхождения 
хлоропластов. 

 
Опорно-двигательная система клеток (цитоскелет) 
Цитоскелет. Микротрубочки: их тонкое строение и химизм. Тубулины, их 

свойства и роль в образовании микротрубочек. Центры организации 
микротрубочек (ЦОМТ). Динеины и кинезины – моторные белки. Каркасная роль 
цитоплазматических микротрубочек. Роль микротрубочек в образовании 
ахроматинового веретена деления клеток. Роль веретена в расхождении хромосом 
при митозе. Микрофиламенты: состав, строение, функции. Связь 
микрофиламентов с плазматической мембраной и другими клеточными 
органеллами. Микрофибриллы, или промежуточные микрофиламенты, их 
характеристика и роль. Тонофибриллы. 
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Строение и функция клеточного центра 
Центросомы и центриоли. Строение центриоли в клетках животных. 

Ультраструктура: репликация, участие в делении клеток. Функциональные 
изменения центриолярного аппарата в жизненном цикле клетки (центросомный 
цикл). Аналоги центриолей у простейших. Связь центриолярных структур с 
органоидами движения клеток: базальные тельца. Строение ресничек и жгутиков 
у эукариотических клеток. 

 
Строение и функции клеточного ядра (кариология) 
Клеточное ядро.  Роль ядра в жизнедеятельности клетки. Основные функции 

ядра: транскрипция, редупликация и перераспределение генетического материала.  
Структура и химия клеточного ядра: хроматин (хромосомы), ядрышко, 
кариоплазма, ядерная оболочка, ядерный матрикс. 

Хроматин и хромосомы. Химическая характеристика хроматина (ДНП, ДНК, 
гистоновые белки). Диффузный и конденсированный хроматин, эухроматин и 
гетерохроматин, их функциональное значение. Структурная организация 
хроматина: хроматиновые фибриллы, нуклеосомы и нуклеомеры. Строение 
активного и репрессированного хроматина. 

Хромосомный цикл, концепция о непрерывности хромосомы в течении всего 
жизненного цикла клетки. Строение, типы и формы митотических хромосом. 
Дифференциальная окраска хромосом. Понятие о кариотипе. Ультраструктурная 
организация хромосом. Гипотеза полинемного и унинемного строения хромосом. 

 
Ядрышко-источник рибосом. Строение и функция ядерной оболочки 
Ядрышко. Общая характеристика: число ядрышек в ядре, их хромосомное 

происхождение (ядрышковые организаторы). Химическое строение ядрышка 
(ДНК, РНК, белки). Ядрышко-место синтеза рибосомной РНК. Строение рибосом 
про- и эукариот. Ультраструктурная организация ядрышка, гранулярный и 
фибриллярный компоненты. Структура ядрышка в связи с его функцией. Судьба 
ядрышка при делении клетки. 

Ядерная оболочка и ядерный матрикс. Строение и функции ядерной 
оболочки. Строение ядерных пор. Связь ядерной оболочки с 
цитоплазматическими структурами и хромосомами. Ядерная оболочка и ядерно-
плазматический обмен. Судьба ядерной оболочки при делении клетки. 

Химический состав кариоплазмы (ядерного сока), строение ядерного 
матрикса. 

 
Клеточный цикл и деление клеток (митоз, амитоз, мейоз) 
Жизненный цикл клетки: пресинтетическая, синтетическая, 

постсинтетическая фаза и митоз. Значение этих фаз в жизни клеток. Деление 
прокариотических клеток. 

Общая схема непрямого деления (митоза) эукариотических клеток. Митоз у 
простейших. 
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Митоз клеток животных. Стадии митоза, их продолжительность и 
характеристика. Цитокинез у животных и растительных клеток: образование 
клеточной перетяжки и флагмопласты. Судьба клеточных органелл в процессе 
деления клетки. Метаболизм делящейся клетки. 

Регуляция митоза, вопрос о пусковом механизме митоза. Факторы 
стимуляции митоза. Циклины. 

Амитоз - прямое деление клеток. 
Мейоз, стадии мейоза. Конъюгация хромосом, кроссинговер, редукция числа 

хромосом. Биологический смысл мейоза. Хромосомы типа ламповых щеток. 
Различия между митозом и мейозом. 

 
Дифференциация и патология клеток 
Дифференциация клеток - возникновение гетерогенного клеточного состава 

организма, обеспечивающего разнообразие его функций. Роль ядра и цитоплазмы 
в дифференциации клеток. Факторы дифференциации и регуляции этого 
процесса. Эмбриональная детерминация.  

Индукционные влияния. Гуморальные и нервные факторы 
дифференцировки. Опухолевая трансформация. 

Влияние повреждающих факторов на клетку. Теория паранекроза. Изменение 
структуры органоидов при повреждении клетки. Внутриклеточная репарация.  

 
Гибель клеток: некроз и апоптоз 
Различные виды клеточной смерти: апоптоз (программируемая клеточная 

смерть) и некроз (необратимые изменения, приводящие к прекращению всех 
жизненных функций). Морфологические, биохимические и молекулярные 
признаки различных видов клеточной смерти (апоптоза и некроза). 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Оптические методы исследования клеток.  Устройство и принципы 

работы микроскопов: МБИ-3, МБИ-6, МБИ-11, МБИ-15, фазово-контростного, 
поляризационного, интерференционного и электронного микроскопов. 

2. Общая морфология про- и эукариотических клеток.  Формы и размеры 
бактериальных, растительных и животных клеток, особенности их строения. 

3. Клеточные включения (белковые, углеводные, липидные, 
пигментные). Содержание и распределение их в цитоплазме различных типов 
клеток. 

4. Межклеточные соединения разных типов клеток. 
5. Строение и топография эндоплазматического сети (ЭПС) и аппарата 

Гольджи (АГ) в цитоплазме клеток различного типа под световым и электронным 
микроскопом. 

6. Строение и функции лизосом. Количество и размеры вторичных 
лизосом в зависимости от функциональной активности клеток и при патологии. 
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7. Топография, количество, размеры и строение митохондрий и пластид 
в различных типах клеток. 

8. Форма, строение и функциональные изменения ядра. 
9.  Кариотип. Морфология хромосом. 
10.  Количество, микроскопическое и электронномикроскопическое 

строение ядрышка и ядерной оболочки. Морфология и молекулярная 
характеристика рибосом про- и эукариот. 

11.  Определение продолжительности клеточного цикла у клеток 
различного типа на радиоавтографах. 

12.  Митоз растительной и животной клетки (найти и отметить все стадии 
митоза). Амитоз. 

13.   Деление половых клеток. Транскрипция на мейотических 
хромосомах. 

14.   Дифференцировка клеток и тканей. 
15.   Влияние повреждающих факторов на клетку. Некроз и апоптоз. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
1. Основные достижения цитологии и клеточной биологии. Труды 

Р.Гука, А.Левенгука, Ф.Фонтана, Пуркиня, Мальпиги, Грю, Брауна, Т.Шванна, 
М.Шлейдена, Р.Вирхова и других ученых в развитии клеточной теории. 

2. Методы световой и электронной микроскопии в изучении живых и 
фиксированных клеток. 

3. Химический состав цитоплазмы. Гиалоплазма, цитозоль. Клеточные 
включения. 

4. Молекулярная и пространственная организация биологических 
мембран.  

5. Барьерно-транспортная роль плазмалеммы. Трансмембранный 
перенос ионов и низкомолекулярных соединений. Везикулярный перенос: 
эндоцитоз и экзоцитоз.  Межклеточное узнавание и специализированные 
структуры.  

6. Вакуолярная система внутриклеточного транспорта, общая схема 
функционирования вакуолярной системы. 

7. Строение и функция органелл вакуолярной системы клетки 
(эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, сферосомы, 
пероксисомы, вакуоли) 

8. Система энергообеспечения клеток. Митохондрии: строение и 
функции.  

9. Происхождение, строение и функция пластид, световая и темновая 
фазы фотосинтеза. 

10. Строение и функция цитоскелета. Организация микротрубочек, 
микрофиламентов. 

11. Строение и функция клеточного центра. 
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12. Кариология: строение и функции клеточного ядра. Молекулярная 
организация хроматина. Роль гистоновых белков в структурной организации 
хроматина. Строение митотических хромосом. Хромосомный цикл. 

13. Строение и функция ядрышек, рибосом. Строение ядерной оболочки 
и ядерного матрикса. 

14. Клеточный цикл и его регуляция.  
15. Деление соматических клеток (митоз). Факторы стимуляции митоза.  

Циклины. Виды митоза. 
16. Деление половых клеток (мейоз). Кроссинговер. 
17. Цитодифференцировка. Факторы дифференциации и регуляции 

этого процесса. 
18. Влияние повреждающих факторов на клетку. Теория паранекроза. 
19. Различные виды клеточной смерти: апоптоз и некроз. 

Морфологические, биохимические и молекулярные признаки апоптоза и некроза. 
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