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Білім беру бағдарламасы "6В01509-Биология" негізінде әзірленді: 

 

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "Білім туралы" Заңы (31.03.2021 ж. берілген 

өзгерістер мен толықтырулармен); 

- 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2020 жылғы 5 

мамырдағы №182 өзгерістерімен және толықтыруларымен); 

- 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 "Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту 

туралы" ҚР БҒМ бұйрығы (12.10.2018 ж. № 563 толықтыруларымен және өзгерістерімен); 

- "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының Классификаторын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 17 қазанда № 17565 болып тіркелді. 

- "Педагог" кәсіби стандарты ("Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша); 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 "Жалпы білім беретін 

ұйымдар үшін жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары және факультативтер бойынша үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 

115 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" бұйрығы. 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының атауы және коды 

2 Білім беру саласының коды және классификациясы 

3 Даярлау бағытының коды мен классификациясы 

4 Білім беру бағдарламасының тобы 

5 Кредит көлемі 

6 Оқу түрі 

7 Оқыту тілі 

8 Ғылыми дәрежесі берілді 

9 БББ түрі  

10 БХСЖбойынша деңгейі 

11 ҰБШ бойынша деңгейі 

12 СБШбойынша деңгейі 

13 БББ айырмашылық ерекшеліктері 

 ЖОО-серіктес(ҚББ) 

 ЖОО-серіктес(ҰҚББ) 

14 Кадрларды дайындау бағытындағы лицензияның қосымшасының нөмірі 

15 Аккредитациялық органның атауы және ББ(Білім бағдарламасы) аккредитациясының жарамдылық мерзімі 

16 Миссиясы 

17 Көзқарас 

18 Құндылықтар 

19 БББ мақсаты 

20 Бітірушінің атрибуттары 

21 БББ бойынша білім беру бакалаврының біліктілік сипаттамасы 

21.1 Біліктіліктер мен лауазымдар тізімі: 

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен объектілері. 

21.3 Кәсіби қызмет үрлері 

21.4 Кәсіби қызмет функциялары 

22 БББ бітірушісінің құзырлықтары бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

23 БББ модульдерінің мазмұны 

24 Сертификаттық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін меңгеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілер тізімі 

28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер көлемін бейнелейтін жинақ кестесі 
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               Білім беру бағдарламасының төлқұжаты  

1. Білім беру бағдарламасының атауы  және коды: 6В01509 
2. Білім беру саласының коды және классификациясы: 6В01 Педагогикалық ғылымдар 

3. Даярлау бағытының коды мен классификациясы: 6В015 Ғылыми жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау 

4. Білім беру бағдарламасының тобы: В13 – Биология мұғалімдерін даярлау 
5. Кредит көлемі: 248 

6. Оқу түрі:күндізгі 

7. Оқыту тілі:қазақша 

       8. Ғылыми дәрежесі берілді: БББ бойынша білім бакалавры «6В01509 – Биология» 
    9. БББ түрі қолданыстағы 

               10. БХСЖ деңгейі: 6 (бакалавриат) 

11. ҰБШ деңгейі: 6 
12. СБШ деңгейі: 6 (6.1 деңгей асты) 

13. Білім беру бағдарламасының ерекшелігі:жоқ 

ЖОО партнер (серіктес):жоқ 

ЖООпартнер (қосдипломдық): жоқ 
      14. Кадрларды дайындау бағытындағы лицензияның қосымшасының нөмірі: KZ83LAA00018495, 28.07.2020ж.; № 016 қосымша      
     15.Аккредитациялық органның атауы және БББ аккредитациясының жарамдылық мерзімі: Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

тәуелсіз агенттік (IQAA) (Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік SA-A №0193/1 09 қараша 2020; куәліктің қолданылу 
мерзімі 09 қараша 2020г. – 08 қараша 2027ж.) 

      16. Миссиясы:Педагогикалық ғылымдар саласында білім алушыларда еркін әлеуметтік-құзыретті тұлғаны қалыптастыра алатын  кәсіби 

мамандарды дайындау. 
     17. Көзқарас:Педагогикалық шеберлікті жаңалаушы болуы. 

     18. Құндылықтар:  

- әдептілік; 

- ашықтық; 
- адамның абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу; 

- қоршаған ортаға деген сүйіспеншілік. 

- тәуелсіздік; 
- жеке қасиеттерін, зерттеушілік және кәсіби құзыреттіліктерін үнемі жақсарту, 

- академиялық еркіндік;  

19. БББ мақсаты: 

19.1 БББ стратегиялық мақсаты: Жаһандық сынақтарға бейімделген бәсекеге қабілетті кәсіби мамандарды дайындау 

19.2 БББ мақсаты:Орта білім негізінде жаңартылған мазмұнда білім беруде ғылыми-педагогикалық, кәсіби-практикалық саласын жүзеге асыруда 

фундаментальды және қолданбалы білімдері бар бәсекеге қабілетті педагогты, биология мұғалімін даярлау. 
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20 Түлектің атрибуттары (оқыту нәтижелерінің құзыреттілігінің негізінде жасалған) 
 Атрибуттары  Құзырлық түрлері 

Биологияда оқу-тәрбиелік үрдісті жүзеге асыруда жоғары 
кәсіби деңгей 

«Қатты» құзыреттліктер (Hard skills) Аналитикалық-зерттеушілікөқзыреттіліктер (Analytical and 
research skills) 

Кәсібикоммуникативтік-этикалыққұзыреттіліктер 
(Pedagogical communication and ethical skills) 

Эмоциональды тұрақтылық «Жұмсақ» құзыреттіліктер (Soft skills)  

Жоғары интеллект   

Қазіргі әлемнің жаһандық сынақтарына бейімделу   

Кәсіпкерлік ойлау   

Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің 
маңызын түсіну 

  

21 «6В01509-Биология» БББ бойынша білім беру бакалаврының біліктілік сипаттамасы 

21.Біліктілік мен лауазымдар тізімі: Біліктілік пен лауазымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Классификаторы 

бойыншаанықталады.«Сабақ Классификаторы» ҚР ҰК 01-2017 (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық 

реттеу және метрология комитетінің бұйрығымен бекітілген және орындалған. 11 мамыр 2017 жыл №130 -од).Оның ішінде: 

- «Педагог. Орта мектеп мұғалімі»; 
- «Педагог. Колледж оқытушысы»; 

- білім департаментінің мамандары. 

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен объектілері. Кәсіби қызметтің бағыттары: 
- білім беру (орта мектептің, лицейғ гимназия, колледж мұғалімі); 

- басқару (білім беру бөлімдері, әкімшіліктер, көгалдандыру, экология бойынша мекемелер); 

- ғылыми (профиль бойынша ғылыми-зерттеушілік мекемелер: ботаника, зоология, адам анатомиясы, физиология, экология, генетика, молекулалық 
биология және т.б..). 

Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары: 

- мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландыру оқу орындары; 

- жалпы және арнайы орта мектептер; 
- лицейлер; 

- гимназиялар; 

- колледждер; 
- білім департаментері; 

-биология мұғалімдерінің біліктілігін жоғарылату институттары; 

- бастауыш және орта кәсіптік білім беруді ұйымдастыру. 

Кәсіби қызмет субъектілері: 
- ГОСО, ТУПтар, РУПтар; 

- оқу-тәрбиелік үрдісті жоспарлауға арналған әдістемелік құжаттама; 

- оқу үрдісіне қатысушылардың өзара әрекеттесу түрлері. 

21.3 Кәсіби қызмет түрлері 
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а) білім беру (педагогикалық):биология мұғалімі ретінде әртүрлі оқу орындарында (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер және т.б.) жұмыс 

жасау, соның ішінде ағылшын тілінде сабақ беру; 
б) ғылыми-зерттеу:профильдік пәндер бойынша әртүрлі мекемелерде (ботаника, зоология, анатомия, физиология, биохимия, генетика және т.б.) 

ғылыми зерттеулер жүргізу; 

в) жобалық: жобалық және инжинирингтік ұйымдарда жалпы және арнайы әзірлемелерді енгізу(көгалдандыру, суару, реконструкция, жоспарлау, 
мысалы, агробиостанциялар, Юннат станциялары); 

г) сараптамалық кеңестер; 

д) ұйымдастырушылық – басқару. 

21.4 Кәсіби қызмет функциялары.Биологияда оқу процесін жүзеге асыру саласындағы сарапшылар оқу процесін ұйымдастырудың нормативтік 
құжаттарын зерттейді,оқудың ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарларын жасайды, оқушының жетістіктерінде критериалды бағалау стратегиясын 

таңдайды;тәрбие жұмыстарын жүзеге асырады,студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен орындауды басқарады,педагогикалық 

мәселелерді балама шешудің әдістері мен орындылығын анықтайды;нәтижелі, өзара тиімді кәсіби өзара әрекеттесуді жүзеге асырады. 
Олардың негізгі міндеттері: 

- «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын дамыту аясында жас ұрпақты тәрбиелеуді жүзеге асыру; 

- педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту; 
- қазіргі заманғы техникалармен жұмыс жасау дағдыларының болуы және кәсіби салада ақпараттық технологияларды пайдалану; 
- білім беру ұйымдарындағы оқу процесін ұйымдастыру және жетілдіру бойынша міндеттерді орындау; 

- алған білімін оқу процесінде дұрыс қолдану; 

- биология ғылымдарының негіздері бойынша сыныптан тыс жұмыстар; 
- оқыту мен тәрбиенің бірлігін қамтамасыз ету; 

- биологиялық ғылымдарды оқыту әдістері мен технологияларын жетілдіру; 

- педагогика, биология саласындағы тиісті ғылыми бағыттарды анықтау; 
- студенттер арасындағы мәдени-ағарту, санитарлық-гигиеналық жұмыстар; 

- биология және биологияны оқыту әдістері саласындағы оқу-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, талдау және шығару; 

- кәсіби және тұлғалық өсу үшін өзін-өзі тану және өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларына ие болу. 

Бұл кәсіби топтың өкілдері басқа қызметкерлер мен оқу орындарын басқара алады. 
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22 6В01509-Биология» БББ бітірушісінің құзырлықтар бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

 

Құзырлық түрлері 

Оқыту 

нәтижесінің 

коды  

Оқыту нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

Аналитикалық-
зерттеулерқұзырлықтары 

(Analytical and research 

skills) 

NО 1 Биологиялық терминдерді түсінеді, заңдылықтар мен түсініктерді, тірі әлемнің систематикалық категорияларын, ағзалардың құрылыстық 
ерекшеліктерін, олардың тұқым қуалаушылық, өзгергіштігі мен эволюциясын, жануарлар мен өсімдіктердің жіктелуі мен зерттеу 
әдістерін біледі. 

NО 2 Жергілікті флора мен фаунаның негізгі түрлерін жіктеу және сәйкестендіру үшін тіркейді, жүйелі түрде ережелер анықтау 

дағдысынқолданады, жинақ материалынан ылғал препараттар дайындайды, далалық және зертханалық жабдықтардың көмегімен оқу 
және ғылыми тәжірибелер жүргізеді. 

NО 3 Өз зерттеулерін жүргізу процесінде өзекті биологиялық міндеттерді шешуді ұсына отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады. 

NО 4 Тірі әлемдегі тіршілік принциптері мен биоэкологиялық факторларды, оның құрылымы мен биосферадағы адамның ролін бағалайды 

NО 5 Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі және оларды оқытылатын салада қолданады, академиялық жазу дағдыларын 
пайдалана отырып, биологиялық зерттеулер жүргізуде жаңа технологиялар мен әдістемелерді қолдану нәтижелерін қорытындылайды 

NО 6 Қазіргі әлемдегі биологияның құрылымы мен рөлін көрсету үшін теориялық және қолданбалы биологияның әр түрлі мәселелері бойынша 
білімнің базалық және бейіндік деңгейін жақсарту бойынша іс-шараларды ұйымдастырады. 

Кәсіби коммуникативтік-
этикалыққұзырлықтар 

(Pedagogical 

communication and ethical 

skills) 

NО 7 Ағылшын тілінде академиялық ағылшын және биологиялық терминологияны жеткілікті деңгейде меңгерген; ағылшын тілінің 
грамматикасы, фонетикасы және морфологиясы және кәсіби қарым-қатынасқа арналған арнайы терминдер 

NО 8 Ол заманауи IT-технологияларды, оқытудың инновациялық технологияларын және білім беру ұйымдарында оқу сессиялары мен оқу-
тәрбие процестерін өткізуге студенттердің оқу жетістіктерін критериалды бағалау стратегияларын біріктіреді. 

NО 9 Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын жетілдіреді, оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдана отырып, күнделікті практикалық педагогикалық қызметке 
әдістемелік тәсілдерді саралайды 

NО 10 Білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолданады, мәліметтерді тұжырымдайды және зерделенетін саланың проблемаларын шешеді және 
педагогикалық процесте оқушылармен оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру үшін білім беру ұйымы қызметінің нәтижелерін қорытындылайды 

NО11 Биологиялық құбылыстарды, процестерді, заңдарды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдана отырып, 

білім беру ұйымдарында педагогикалық қызмет нәтижелерінің өзіндік диагностикасын және Lesson-study әдістерін пайдалана отырып, 
оқу-тәрбие процесін ұйымдастырады. 

Soft skills NО 12 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке, академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің мәнін түсінуге, қолданбалы 
экономикалық, заң және жаратылыстану пәндерінің өзекті біліміне негізделген азаматтық ұстанымын көрсетеді. 

NО 13 Ол іс-әрекетке, тұлғалық-бағдарлық және технологиялық тәсілдерге сүйене отырып, педагогикалық менеджмент, педагогика білімі 
негізінде оқу процесін басқарудың принциптерін, формаларын, әдістері мен құралдарын ажыратады 

NО 14 Педагогиканың заңдылықтары мен бағыттарын, биологияны оқыту әдістері мен өзіндік педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін ескере 
отырып, педагогикалық жағдаяттардың ең жақсы шешімдерін қайта қарастырады және өзгертеді 
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 23 БББ модульдерінің мазмұны 

 
Модуль атауы Пәннің атауы Көлемі (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың дүниетанымдық 

негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

Философия 5 

Рухани жаңғыру 
Қолданбалы бизнес 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

5 
 

Әлеуметтік -саясаттану білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану 4 

Мәдениеттану, Психология 4 

Ақпараттық-коммуникативтік Шетел тілі 
Орыс тілі 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  
Дене шынықтыру 

10 
10 

5 
8 

Педагогикалық дайындық негіздері Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы  және гигиенасы 4 

Педагогика 4 

Білім берудегі менеджмент 4 

Инклюзивтікбілім беру 4 

Оқу 1 

Педагогикалық 5 

Ботаникалық Ботаника 5 

Гүл шаруашылығы 
Ботаникадан үлкен практикум 

5 
 

Өсімдіктер физиологиясы 
Сирек және жойылып бара жатқан өсімдіктер 

5 
 

Оқу 2 

Зоологиялық Зоология 
Жауарлардың эволюциясымен систематикасы 

6 
 

Жануарлармен жұмыс жасаудың зертханалық әдістері 
Зоологиядан үлкен практикум 

6 

Қазақстан энтомофаунасы  
Бунақденелілердің биологиясы мен олардың мәдени формаларының тарихы 

4 
 

Эколого-биологиялық (Minor) Жануарлар экологиясы 
Биомониторинг 

6 
 

Клеткалық биология 
Даму биологиясы 

5 
 

Функционалды морфология  
Жануарлар морфологиясы 

4 

Адам экологиясы 
Адам биологиясы 

5 
 

Жалпы биологиялық Генетика 6 

Жаратылыстану 4 
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Арнайы мақсаттағы ағылшын 
Биологиялық терминология  

5 
 

Биологтарға арналған ағылшын тілі (ағылшын тілінде) 
Биологияның таңдаулы тараулары (ағылшын тілінде) 

5 
 

Заманауи білім беру технологиялары Тәрбие жұмысының әдістемесі 4 

Критериалды бағалаудың технологиясы 5 

Биологияны оқытудағы инновациялық технологиялар 4 

Зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі 4 

Физиологиялық Вегетативтік жүйенің физиологиясы 

Экологиялық физиология 

5 

 

Физиологиядан үлкен практикум 
Зерттеудің физиологиялық әдістері 

5 
 

Салыстырмалы физиология 
ЖЖЖ және ЖЖҚ анатомиясы мен эволюциясы 

6 
 

Биологияның теориялық және практикалық 

аспектілері 

Жануарлар биологиясына кіріспе 5 

Микробиология  
Құрылымдық биохимия  

6 
 

Эволюциялық биология 
Адам эволюциясы 

4 
 

Диплом алды 3 

Биологияны оқыту әдістемесі Биологияны оқыту әдістемесі 7 

Педагогикалық 4 

Педагогикалық 15 

Қашықтықтан оқыту технологиясы 

 

 

 

Қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері 4 

Мектеп жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 4 

Қорытынды аттестация 
Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

 
12 
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   24 Сертификаттықбағдарлама (майнор) «Экология-биологиялық» - 20 кредит 

 

Экология-биологиялық1 

Жануарлар экологиясы –6 кредит 

Клеткалық биологиясы – 5 кредит 
Функциональды морфология – 4 кредит 

Адам экологиясы– 5 кредит 

 

Экология-биологиялық2 
Биомониторинг – 6 кредит 

Даму биологиясы – 5 кредит 

Жануарлар морфологиясы – 4 кредит 
Адам биологиясы – 5 кредит 

 
Сертификаттық бағдарлама Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Экология-биологиялық1     Жануарлар экологиясы Клеткалық биология Функциональды морфология 

Адам экологиясы 

Экология-биологиялық2     Биомониторинг Даму биологиясы Жануарлар морфологиясы 

Адам биологиясы 
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25. Оқыту нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

NN 
п/п 

Пәндер атауы 
Пәннің қысқаша мазмұны 

(30-50 сөздер) 
Кредит 

саны 

Оқыту нәтижелері (кодтар) 
ОN

1 

ОN

2 

ОN

3 

ОN

4 

ОN

5 

ОN

6 

ОN

7 

ОN

8 

ОN

9 

ОN

10 

ОN

11 

ОN

12 

ОN

13 

ОN

14 

Жалпы білім беру циклы 
ЖОО компоненті/ Жалпы міндетті модульдер 

D1 
 

Қазақстанның қазіргі заман 
тарихы (МЕ) 

Қазақстанның қазіргі тарихы бүкіл адамзат тарихының бөлігі болып 
табылады, ол дүниежүзілік тарих, Евразия және Орталық Азия 

елдерінің тарихында бір-бірімен тығыз байланысты. Қазақстанның 
қазіргі тарихы - бұл ХХ ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейін 
Қазақстан аумағында болған тарихи заңдылықтар мен 
заңдылықтарды ашатын тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, 
фактілерді, процестерді толығымен зерттейтін пән. «Қазақстанның 
қазіргі тарихы» пәнінің негізгі мақсаты - қазіргі Қазақстан тарихының 
негізгі кезеңдері, Қазақстандағы тәуелсіз мемлекеттіліктің 
қалыптасуы мен дамуы мәселелері, этогенез сабақтастығы мен 

сабақтастығының рухани мәдениеті, тарихтың фундаменталды 
мәселелерінің мәні туралы ғылыми білім беру, ғылыми оқыту тарихи 
таным әдістері, ғылыми көзқарас пен азаматтық ұстанымды 
қалыптастыру. 

5 + 

             

D2 
 

Философия Философия және дүниетаным. Ғылыми, философиялық, діни 
дүниетаным. Мифологияның, дін мен философияның арақатынасы. 
Мифтердің әлеуметтік дамудағы рөлі. Философия білімнің ерекше 
түрі және рухани іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде. Философияның 

негізгі бөлімдеріне қысқаша сипаттама - онтология, эпистемология, 
философиялық антропология, логика, этика, эстетика, әлеуметтік 
және саяси философия. Философия анықтамаларының, формалары 
мен бағыттарының анық еместігі және философиялаудың алуан түрлі 
тәсілдері. Адам және қоғам өміріндегі философия және философ. 
Қазіргі Қазақстанның үшінші жаңғыруын жүзеге асырудағы 
философияның рөлі 

+ 

             

D3 Рухани жаңғыру Тарихи тәжірибе жаңғырту және қазіргі заман. Ұлттық сана-сезім 
және оның қалыптасу ерекшеліктері. Патриотический акт "Мәңгілік 
ел" және оның мәні үшін ұлттық сана-сезім. Қазіргі заманғы 
қазақстандық бірлік жаһандық әлемде. Рухани мұра және оның рөлі 
жаңғырту үдерістеріне. Меритократическое қоғам және оның 
құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы", "ақпараттық қоғам" және 
қоғам "сандық технологиялар". Жетекші рөлі, жастардың рухани 
жаңғырту. 

+ 

             

Қолданбалы бизнес Бұл пәнде бизнес-жоспардың әдіснамалық негіздері қарастырылған. 
«Қолданбалы бизнес» курсы сату нарығын талдау әдістерін, 
өнімдердің сипаттамасын, өндіріс жоспарын әзірлеу және ұсынуды, 
маркетингтік жоспарды және ұйымдастырушылық жоспарды әзірлеу 
мен ұсынуды, қаржылық жоспарды әзірлеу мен таныстыруды 
қамтиды. Курстың мақсаты студенттерді қолданбалы бизнестің 
негіздерімен таныстыру. 

 + 
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 Құқық және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі 
үсініктері. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының 
негіздері. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары мен 
сот. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдар. Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқығының негіздері. Қазақстан 
Республикасындағы азаматтық және отбасы құқығының негіздері. 
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы және әлеуметтік 
қауіпсіздік туралы заңы. Сыбайлас жемқорлық үшін заңды 

жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру 

5  

             

 Экологияжәне тіршілік 
қауіпсіздік негіздері 

Қоғам мен табиғатты  дамыту негіздері, табиғи ресурстарды ұтымды 
айдаланудың заманауи тәсілдері, жағымсыз әсерлердің дамуын 
болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау. Тірі 
организмдердің популяцияларының жағдайы, экожүйелердің бұзылу 
дәрежесі, популяциялардың құрылымы мен динамикасы, тірі 
организмдердің қоғамдағы өзара әрекеттесу механизмдері, 

адамдардың қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесуі, тұрмыстық, 
әлеуметтік, өндірістік салалардағы мүмкін төтенше жағдайларды 
болжау 
 

5  

             

D4 Саясаттану, Әлеуметтану Саясаттану ғылымы келесі мәселелерді қарастыруды көздейді: билік 
және мемлекет; саяси жүйе және саяси режим; саяси партиялар мен 
қоғамдық саяси сана; қоғамды демократияландыру және 
модернизациялау; ғаламдық және саяси болжау және басқалары. 

Әлеуметтану курсы - қазіргі әлеуметтану ғылымының проблемалық 
өрісінің дәйекті сипаттамасы - әлеуметтік ғылымның негізгі саласы. 
Теориялық әлеуметтанудың проблемаларына (қазіргі қоғам 
дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау және талдау, меншікті 
саралау, әлеуметтік стратификация, әлеуметтену, ауытқу) және 
эмпирикалық әлеуметтануға - қоғамдық пікірдің рөлі мен 
функцияларын және оны әлеуметтанулық зерттеу әдістерін анықтауға 
көп көңіл бөлінеді. 

4  

             

D5 Мәдениеттану, Психология Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі психологияның міндеттері мен 
орны. Мотивация. Эмоциялар Ерік туралы түсінік. Темперамент, 
мінез және қабілеттер. Адамдар өміріндегі құндылықтар. Мінез-
құлық және орнату. Аурулардың пайда болуының және денсаулықты 
нығайтудың психологиялық факторлары. Байланыс түрлері, 
формалары мен функциялары. Психологиялық әсердің мәні. 
Әлеуметтік жанжалдың сипаты. Тиімді байланыс туралы түсінік. 

Технологияларды келісу процесі. Мәдениет тұжырымдамасының 
қалыптасу тарихы: мәдениеттің мәні мен функцияларын анықтаудағы 
әртүрлі тәсілдер. Мәдениет тұжырымдамасының аксиологиялық, 
өркениеттік, құрылымдық, антропологиялық, экономикалық 
түсініктері. Мәдениеттану ғылымы ғылыми пән ретінде: теориялық 
көзқарастар генезисі, іргелі және қолданбалы мәдениеттану, 

4  
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мәдениеттанудың пәнаралық табиғаты, философия, мәдениеттің 
теориясы мен әлеуметтануы, мәдени және әлеуметтік антропология, 

мәдениет тарихы. 

Базалық пәндер циклы 
ЖОО компоненті 

D6 Оқушылардың анатомиясы, 
физиологиясы және 

гигиенасы 
 

Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы 
заңдылықтары. Дененің негізгі жүйелерінің анатомиясы, 
физиологиясы және гигиенасы, олардың жас ерекшеліктері. Жоғары 
жүйке қызметі, оның баланың дамуы процесінде қалыптасуы. 

Сенсорлық жүйелердің анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы. 
Ғимараттарға, сыныптарға, ауаға, сынып бөлмелері мен мектеп 
жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар. Балалардағы әртүрлі 
патологияның алдын-алу. Балалар мен жасөспірімдерде салауатты 
өмір салтын қалыптастыру 

4   +  

          

D7 Педагогика Болашақ мұғалім тұлғасының мәні және оның қазіргі қоғамдағы рөлі. 
Педагогикалық процесс мұғалім іс-әрекетінің объектісі ретінде. 

Педагогика тарихының теориялық және әдіснамалық негіздері. 
Шетелде білім беру жүйесі және педагогика. Қазақстандағы білім, 
мектеп және педагогикалық ой. Ы.Алтынсарин, Ч.Уәлиханов және 
Абай Құнанбаевтың педагогикалық идеялары мен тәрбиелік қызметі. 
Қазақстан Республикасындағы білім берудің қазіргі заманғы 
тенденциялары. 

4  + +  

          

D8 Білім берудегі менеджмент Менеджменттің мәні, оның кәсіптік білім беру жүйесіндегі орны мен 
орны.Кәсіптік білім беру ұйымдарындағы менеджментке жүйелі 

көзқарас.Нарықтық экономика жағдайында институттың даму 
стратегиясы.Педагогикалық менеджменттегі білім сапасын 
басқару.Педагогикалық менеджментті ақпараттық қамтамасыз 
ету.Оқытушылар құрамындағы тұлғааралық қатынастар.Кәсіби 
педагогика.Кәсіби психология.Оқу орындарын басқарудың 
техникалық құралдары. 

4  +   

          

D9 Инклюзивтік білім беру Қоғамдағы мүгедек. Мүмкіндігі шектеулі балалардың ерекше 

қажеттіліктері. Инклюзия туралы қазіргі заманғы түсінік. Инклюзивті 
білім берудің психологиялық, педагогикалық және құқықтық 
негіздері. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған инклюзивті білім 
беру модельдері. Инклюзивті білім берудегі педагогикалық 
бағалаудың ерекшеліктері. Инклюзивті білім беру жүйесіндегі 
мұғалім. Бейімделген білім беру бағдарламасы. Көмекші 
технологиялар / құрылғылар 

4  + +  

          

D10 Ботаника Өсімдіктің жасушалық және өсімдік тіндерінің құрылымдық 

ерекшеліктері, өсінділердің, тамырлы және генеративті жүйелердің 
морфологиясы мен анатомиясы.Өсімдіктердің морфологиялық 
эволюциясының негізгі бағыттары, көбею мен көбеюдің биологиялық 
мәні, өсімдіктерге жасқа байланысты және маусымдық 
өзгерістер.Өсімдіктер систематикасы.Өсімдіктердің таксономиялық 
белгілері.Қазақстан өсімдіктері. 

5    + 

          

D11 Генетика Өзгергіштік заңдары. Тұқым қуалайтын ақпаратты берудің 6        +       
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молекулалық негізі. Тұқымқуалаушылықтың материалдық бірліктері. 
Митоз және мейоз кезіндегі генетикалық материалдың таралуы. 

Хромосомалардың құрылымы мен қызметі, жасуша циклінің әртүрлі 
кезеңдеріндегі тән өзгерістер, хромосома сандық және құрылымдық 
бұзылыстарының даму механизмдері. Молекулалық деңгейде 
генетикалық заңдылықтар. 

D12 Жаратылыстану Жаратылыстану тарихы, жаратылыстану ғылымының одан әрі даму 
бағыты, мектепте жаратылыстану және жаратылыстану мектебі. 
Катастрофизм, формализм, эволюционизм. Негізгі ғылымдар 

негіздері. Жануарлар дүниесінің қызмет етуінің физикалық 
заңдылықтары. Атомның құрылымы. Табиғаттағы химиялық 
реакциялар. Негізгі биологиялық ұғымдар. Ген Эволюция. Энергия. 
Жасуша. 

4     

   +       

D13 Тәрбие жұмысының 
әдістемесі 

Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік жағдайы. Оқу процесі тұтас 
педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде. Мектептің білім 
беру жүйесі: мәні, құрылымы, принциптері, негізгі компоненттері 
және өзара әрекеттестігі. Отбасы тәрбиесінің негіздері. Сынып 

жетекшісінің іс-әрекет жүйесі. Қиын балалармен сынып жетекшісінің 
теориясы мен әдістемесі. Дарынды балалармен сынып жетекшісінің 
теориясы мен әдістемесі 

4     

     +     

D14 Бағалаудың өлшемдік 
технологиялары 

Критериалды бағалаудың әдіснамалық әдістері биологиялық білім 
нәтижелерін бағалаудың объективті әдісі ретінде. Оқушының оқу 
жетістігін бағалаудың түрлері мен формалары. Оқыту нәтижелерін 
бақылау (тексеру) және бағалау (диагностика) туралы жалпы түсінік. 
Білім беруді бағалау мен бағалардағы психологиялық-педагогикалық 

айырмашылықтар. Бағалау критерийлері мен функциялары. Оқу 
нәтижесін бағалауға жеке көзқарас. Оқу іс-әрекетін бағалау және 
ынталандыру. Оқушылардың бағалау және жас ерекшеліктері. 

6     

    +      

D15 Биологияны оқытудағы 
инновациялық 
технологиялар 

Қазіргі мектепте инновациялық білім беру технологияларын қолдана 
отырып, биологияны оқытудың әдіснамалық мүмкіндіктері. 
Жаңартылған білім беру стандартының модульдері аясында оқу 
үдерісін ұйымдастыруда технология түрлерінің ерекшеліктері. 

Проблемалық оқыту. Блокты-модульді оқыту. Диалогтік оқыту. 
Дарынды және дарынды балаларды оқыту. Әр түрлі жастағы оқыту. 
Деңгейлеп оқыту. Биологияны оқытудағы портфолио. 

4     

          

D16 Зерттеушілік іс-әрекетін 
ұйымдастыру әдістемесі 

Оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру мен жүзеге 
асыруда қолданылатын оқытудың әдістері, құралдары мен 
формалары. Оқушыларының белсенді із Оқушыларының зерттеу 
дағдыларын қалыптастыру деңгейін бағалау бойынша 
диагностикалық шараларды таңдау. Сабақтан тыс зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру мен әдістері 

4     

    +      

Базалық пәндер циклы 

D17 Ботаникадан үлкен 
практикум 

Ботаникалық зерттеулерге арналған зертханалық жабдықтар. 
Өсімдіктің жекелеген мүшелерінің анатомиялық және 
морфологиялық құрылысы. Өсімдік бөліктерінің құрылымының 
орындалатын функцияға тәуелділігі. Тұрақты және уақытша 

5    +  
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препараттарды өндіру. Өсімдіктер бөліктерінің функционалдық 
сипаттамаларын зерттеу және іздеу. Өсімдік нысандарымен 

сәйкестендіру жұмыстары. 

Гүл шаруашылығы Ашық топырақтағы жабық өсімдіктер мен сәндік өсімдіктердің 
экологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Абаттандыру үшін 
композиция құру. Ашық және жабық жердің сәндік өсімдіктерін 
тарату және күту. Өсімдіктердің биологиялық әртүрлілігі туралы 
түсінік. Әдемі гүлдейтін және басқа өсімдіктерді сәндік мақсатта 
өсірумен және өсірумен айналысатын өсімдік шаруашылығы саласы: 

гүл шоқтарын кесу, жылыжайлар мен ашық топырақтың жасыл 
екпелерін жасау, сондай-ақ тұрғын және өндірістік үй-жайларды 
безендіру үшін. 

   +  

         

D18 Өсімдіктер физиологиясы Ең маңызды физиологиялық процестердің ерекшеліктері (фотосинтез, 
тыныс алу, транспирация, пайдалы қазбаларды қабылдау және 
жылжыту, өсу, көбею және даму). Әр түрлі физиологиялық 
процестерді сапалы және сандық талдау. Физиологиялық процестер 
мен қоршаған орта жағдайларының арасындағы себептік байланыс. 

Өсімдік жасушасының физиологиясы және биохимиясы. Өсімдік 
жасушасының негізгі құрылымдық элементтері. Жасуша осмостық 
жүйе ретінде. Өсімдік арқылы судың қозғалу механизмдері. 
Топырақтан суды сіңіруі. Судың биологиялық рөлі, оны сіңіру және 
өсімдіктегі өткізу жолдары. Судың физикалық-химиялық қасиеттері, 
олардың тірі зат құрамындағы рөлі. Осмос және осмостық қысым. 
Өсімдік жасушаларындағы су алмасуы. 

5    +  

         

Сирек және жойылып бара 

жатқан өсімдіктер 

Негізгі сирек кездесетін, құрып кету қаупі төнген, реликті және 

эндемикалық өсімдік түрлері. Бұл түрлердің жойылып кетуіне 
әкелетін себептер. Өсімдіктер өсетін ерекше қорғалатын аймақтар. 
Өсімдікті қорғаудың ғылыми және практикалық маңызы. Өсімдіктер 
әлемін қорғаудың негізгі бағыттары. Сирек кездесетін және құрып 
кету қаупі бар өсімдік түрлерін зерттеудің қазіргі жағдайы. 

   +  

         

D19 Зоология Жануарлар ағзаларын жіктеу принциптері. Жануарлардың негізгі 
таксасының морфофизиологиялық ерекшеліктері. Биосферадағы 

заттар мен энергиялардың өзгеруіндегі жануарлардың рөлі. 
Биосфераның тұрақтылығын сақтауда жануарлар әлемінің 
биологиялық әртүрлілігінің маңызы. Жануарлардың 
филогенетикалық эволюциясының негізгі кезеңдері. Жануарлардың 
таралу ерекшеліктері мен олардың биологиясы арасындағы байланыс. 

6     + 

         

Жануарлардың эволюциясы 
мен систематикасы 

Жануарлардың таксономиясындағы филогенетикалық тәсіл принципі. 
Эволюциялық ағаш құрылысының негізгі ерекшеліктері. 
Жануарлардың түрлері және таксономиялық қатынастарды 

анықтаудың қазіргі әдістері. Зоологиялық номенклатура туралы 
түсінік. Жануарлардың таксономиясы мен таксономиясына әр түрлі 
көзқарастар. Жануарлардың таксономиялық белгілерін зерттеудің 
заманауи әдістері. Қазіргі биоалуантүрліліктің қалыптасуындағы 
эволюциялық процестің рөлі 
 

    + 
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D20 Зоологиядан үлкен 
 практкум 

Жануарлар дүниесінің алуан түрлілігі. Жануарлар объектілерін 
зертханалық зерттеу. Зоологиялық жүйелеу негіздері және қазіргі 

заманғы жануарлар таксономиясы; әртүрлі типтегі жануарлардың 
морфологиялық және функционалдық ерекшеліктері. Жаратылыс 
Экологиялық бейімделу және радиациялық топтар. Жергілікті 
фаунистік кешендер және олардың өкілдері. Жануарлармен 
сәйкестендіру жұмысы. 

6     + 

         

Жануарлармен жұмыс 
істеудің зертханалық 

әдістері 
 

 

Жануарлардың негізгі жүйелік топтарының таксономиясы, 
морфологиясы, анатомиясы, экологиясы, микроскопияның заманауи 

зертханалық әдістерін жасау, микро және макро препараттарды 
дайындау; зертханада ағзаларды өсіру дағдыларын игеру. Топтардың 
негізгі таксономиялық сипаттамаларын, жануарларды жүйелеу және 
анықтау. 

    + 

         

D21 Entomofauna Of Kazakhstan  General characteristics of insects as elements of biocenoses. Features of 
the external and internal structure of insects, functioning of organ systems, 
processes of individual development. Examines the modern classification 
system of the insect superclass, distinctive features of the orders, insect 

fauna of various landscapes, background species and their distribution. 
 

4     + 

         

The biology of insects  The origin of the group, the history of the study of insects from ancient 
times to the present. Scientific and general cultural understanding of the 
importance of insects in nature and human life. Insect morphology, anato-
my, physiology and biology of insects; insect taxonomy; insect ecology; 
tasks, areas and prospects of modern entomofauna research. 
 

    +     

     

D22 Жануарлар экологиясы Жануарлардың абиотикалық және биотикалық экологиялық 
факторлармен өзара әрекеттесу заңдылықтары; құрылымының 
ерекшеліктері мен түрлер санының динамикасы. Түрлер 
қатынастарының негізгі қалыптасуы және олардың таралу 
заңдылықтары. Далалық және лабораториялық жағдайдағы 
биологиялық объектілермен жұмыс істеудің заманауи әдістері, 
ақпараттық технология негізінде биологиялық әртүрліліктің 

сипаттамасын бақылау әдістері, биологиялық объектілерді жіктеу 

6      +    

     

Биомониторинг Кешенді ақпараттық жүйелер ретінде мониторингтің қазіргі заманғы 
жүйелерінің тұжырымдамалары, ұйымдастыру және жұмыс істеу 
қағидаттары туралы идеялар. Табиғи және антропогендік 
модификацияланған экожүйелердің жағдайын бағалау әдістері. 
Ластану деңгейін бағалау және болжау әдістері. Зақымданудың 
морфометриялық белгілері бойынша тірі организмдердің жағдайын 
бағалау.Абиотикалық орта компоненттерін химиялық және 

физикалық параметрлер бойынша бағалау. 

     +    

     

D23 Cell biology The history of cytology. Research methods. Cellular theory. Classification 
of cells. The structure of the eukaryotic cell.The cell nucleus. Cellular or-
ganelles. Golgi apparatus. Processes of intracellular synthesis of substanc-
es. Ribosomes and translation mechanism. Hydrolytic enzymes of lyso-
somes. Regulation and functioning of the cytoskeleton. The cell cycle. Cell 

5      +    

     



17 

division. Regulation of the cell cycle. Cyclins. Apoptosis. Necrosis. 

Development biology History of embryology. Experimental embryology. Research methods. 
Features of morphology and physiology of gametes. Male germ cells, 
spermatogenesis. Female germ cells, ovogenesis. Fertilization, periods, 
types. Crushing. The dependence of the type of crushing on the type of 
egg. Gastrulation. Neurulation. Organogenesis. Development of germinal 
leaf derivatives. Critical periods in development. 
 

     +    

     

D24 Functional morphology Structural and functional features of epithelial tissue cells. Features of the 

functioning of the organs of the endocrine system. Central and peripheral 
endocrine glands. Organs of the digestive system. Gastrointestinal tract. 
Additional organs. Liver. The pancreas. The peculiarity of the kidney epi-
thelium. Nephron. The system of excretory tubules. The bladder. 
 

4      +    

     

Morphology of animals The fundamental biological foundations of the laws of the structure and 
development of animals, the finest structures of the organization and de-

velopment of cells, tissues and organs of animals. Structural and functional 
organization of the animal organism from the standpoint of its integrity 
and unity and interaction with the environment. Morphological features 
underlying the physiological processes of adaptation of the organism to 
changing conditions. 

      +   

     

D25 Human biology Man as a biological species and at the same time a biosocial phenomenon. 
A brief outline of the development of anthropology, its current state, main 
sections and methods. The specificity of man as an object of natural sci-

ence research: natural science and biosocial approaches. The general cog-
nitive and applied significance of anthropology in the system of natural 
sciences, pedagogical and medical practice. 
 

5       +   

     

Human ecology 
 

The interaction of a person as a biosocial being with a complex multicom-
ponent environment, with an ever-increasing dynamic environment, the 
dynamics of development. Regularities of various functions of the body, 

metabolism, blood circulation, respiration, digestion, muscle work, nerv-
ous system. in the conditions of life activity in various environmental con-
ditions. 

     +    

     

D26 
 

English for specific purposes Functional aspect of the formation of professional English in accordance 
with the needs of the student, analysis of typical professional communica-
tive situations, rules of successful communication. Features of the choice 
and implementation of the program of speech behavior depending on the 
communication situation, knowledge of the structural elements of the lan-

guage and the ability to use them in various communication situations, 
possession of a set of speech-organizing formulas necessary for communi-
cation. 

10        +  

     

Biological terminology 

 

Basic concepts of general biology. Thesaurus of biological special disci-
plines in English. The peculiarity of the translation into English of terms 
and specific words used in the native language. The strategy of forming a 
personal terminological stock. Terminology on the main sections of biolo-

       +  
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gy: botany, physiology, zoology, cytology, histology, anatomy, morpholo-
gy, systematics, evolution, ecology 

D27 English for Biologists 
 

Selection and preparation of a thematic plan for the study of biological 
disciplines of the school biology course. Features of biological English 
terminology. Methodology of the use of the English language in the educa-
tional process. The use of CLIL technology in biology lessons at school. 
The use of English biological terminology in teaching biology at school. 
 

+      + + + 

     

Particular chapters of biology 

 

History of biology. Features of studying biological objects. The diversity 

of the living world. General patterns of development of living organisms. 
Life forms. Theories of the origin of life.   Modern theories of the origin of 
unicellular and multicellular organisms.  Theories of coevolution of plants 
and animals. Modern ideas about the taxonomy of animals. New ideas 
about the system and phylogeny of multicellular animals. Patterns of 
progress in biology. 

+ +  + +  +   

     

Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D28 Жануарлар биологиясына 
кіріспе 

Биология тарихы. Биологиядағы оқу әдістері. Тірі әлемнің алуан 
түрлілігі. Жануарлар дүниесінің дамуының жалпы заңдылықтары. 
Тіршілік формалары. Тіршіліктің пайда болу теориялары. Өмір сүру. 
Өлі, жансыз. Жасуша биологиясы. Тіршіліктің биохимиялық заңдары. 
Онтогенез Ағзалардың көбеюі. Эволюция. Антропогенез Экология 
және организмдердің бір-бірімен және жансыз табиғатпен 
әрекеттесуі. 

5 + + + +        +   

D29 Биологияны оқыту 
әдістемесі 

Биологияны оқыту әдістемесінің тұжырымдамалық және теориялық 
негіздері. Жаңартылған білім беру стандартының бөлігі ретінде 
мектепте биологияны оқытудың ерекшелігі. Әр түрлі жастағы 
студенттерге білім берудегі сабақтастықты жүзеге асыру әдістері. 
Биологияны оқытудың озық әдістері, стратегиялары мен 
технологиялары. Мектептегі оқу процесін ұйымдастыру әдістері. 
Педагогикалық талдау. Педагогикалық іс-әрекеттің алгоритмі. 

Оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру 

7             +  
 
 
 
 
 
 

+ 

D30 Қашықтықтан оқыту 
платформалары мен 

сервистері 

Қашықтықтан оқыту негіздері: Қашықтықтан оқытудың модельдері 
мен технологиялары; Видоеконференциялар, видео-кездесулер,  
вебинарлар,  өткізуге арналған платформалар; қашықтықтан оқыту 
жүйелері (LMS). Қашықтықтан оқыту үшін білім беру контентін 
әзірлеу: Оқытуға арналған мультимедиа презентацияларын жасау 
сервистері. Сауалнамалар мен тестілерді жасау сервистері. 
Интербелсенді тапсырмаларды жасаудың онлайн-сервистері. 

Интербелсенді жұмыс парақтарының конструкторлары. Аудио және 
видео өңдеу құралдары. Курстар конструкторлары 

4               

D31 Мектеп жүйесінде 
қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастыру 

Мектептегі білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту ұғымы. 
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға қойылатын техникалық 
талаптар. Қашықтықтан білім беруді ұйымдастырудың 
педагогикалық принциптері. Онлайн және офлайн режимінде оқу 
процесін ұйымдастыру тәсілдері. Қашықтықтан білім беру әдістемесі. 

4               
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Дистациялық оқытудың негізгі түрлері: бейне дәрістер, 
конференциялар, вебинарлар, чаттар. Интернет іс-шараларды 

ұйымдастыру: олимпиадалар, фестивальдар, конкурстар, желілік 
жобалар. 

Кәсіби пәндер циклы 
Таңдау компоненті 

D32 Physiology of vegetative 
system 

The autonomic nervous system. Central and peripheral cellular structures 
that regulate the functional level of the organism necessary for an adequate 
response of all its systems. Regulation of the activity of internal organs, 

glands of internal and external secretion, blood and lymphatic vessels. The 
role of the visceral system in maintaining the constancy of the internal en-
vironment of the body and in the adaptive reactions of all vertebrates. 

6           +    

Ecologycal phisiology 
 

The subject of the study of ecological physiology. General physiological 
characteristics of the body. Mechanisms of water exchange. The energy 
exchange of the body and individual systems in different climatic zones. 
The main environmental factors that require adaptation. Physiological 

mechanisms of adaptation. Physiology of extreme conditions. Applied 
application of ecological physiology. 

          +    

D33 Салыстырмалы физиология Адам мен жануарлар организміндегі физиологиялық процестер. Адам 
денесі мен жануарлар қызметінің физиологиялық механизмдері. 
Жасуша физиологиясы. Қан физиологиясы. Дене жүйелерінің 
физиологиясы. Бүйрек физиологиясы, су-тұз, қышқыл негізіндегі зат 
алмасу. Зерттеу әдістері. Эволюциялық аспектегі адам мен жануарлар 
организмінің негізгі жүйелерінің физиологиясының салыстырмалы 

белгілері 

6           +    

Anatomy and evolution of the 
Central nervous system and 

NS 
 

The main stages of the evolution of the central nervous system and higher 
nervous activity. Reflex concept. Reflex arc, its components. The auto-
nomic nervous system. Types of higher nervous activity. Electroencepha-
logram, its main rhythms. Stages of evolutionary transformation of the 
main departments of the central nervous system. The teachings of I. Pav-
lov. Experimental studies of various types of GNI. 

          +    

D34 Comparative physiology 
 

Basic concepts of physiology. Principles of formation and organization of 
physiological functions Methods of studying the functional laws of the 
human and animal organism. The main mechanisms that ensure the inter-
action of individual parts of the body and the body as a whole with the ex-
ternal environment. The basic rules of working with reagents. 

5           +    

Зерттеудің физиологиялық 
әдістері 

Адам денесі мен жануарлардың функционалдық заңдылықтарын 
зерттеу әдістері. Дененің жеке бөліктерінің және тұтасымен, 

қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін негізгі 
механизмдерді білу. Физикалық құбылыстардың организмнің 
қызметіндегі рөлі. Зерттеудің аспаптық әдістерін қолдану. Қалыпты 
және бұзылған дененің әртүрлі жүйелерінің параметрлерін анықтау. 

          +    

D35 Microbiology 
 

The position of microorganisms in the system of living beings. Microscop-
ic methods of studying microorganisms. Morphology, structure and repro-
duction of eukaryotic microorganisms. Morphology, structure and repro-
duction of prokaryotes. Isolation, cultivation and growth of microorgan-

6            +   
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isms. Systematics of microorganisms. Metabolism. Genetics. Ecology and 
geochemical activity of microorganisms. Viruses. Applied microbiology. 

Structural biochemistry History of biochemistry. The main classes of chemical compounds that 
make up living organisms. Squirrels. Amino acids. Polypeptide bond. En-
zymes. Enzymatic reaction. Lipids, characteristics and examples. Carbo-
hydrates, characteristics and examples. Nucleic acids, types and role in the 
cell. Transformations of substances in the process of vital activity. Vita-
mins. Hormones. 
 

           +   

D36 Evolutionary Biology Problems of the origin of life on Earth. Finding out the causes of evolution. 
Determination of the regularities of the historical development of living 
matter. A study of the development of the kingdoms of wildlife. Modern 
evolutionary theories. The origin and evolution of man. Prediction of evo-
lutionary, microevolutionary processes. The study of ways to develop sci-
entific management of microevolutionary processes. 
 

4            +   

Human evolution 

 

The history of the formation of evolutionary ideas. Darwinism. Modern 
theory of evolution. Synthetic theory of evolution. Factors of evolution. 
View, view criteria. The historical development of wildlife, accompanied 
by changes in the genetic composition of populations, the formation of ad-
aptation, the formation and survival of species, transformations of biogeo-
cenoses and the biosphere as a whole. 

           +   
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26.Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

 

NN 

р/н 

Құзырлықтар 

түрлері 

Оқыту 

нәтижелері 

(код) 

Оқыту 

нәтижелерінің 

атауы 

Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

Қанағаттанарлықсыз Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

1 Hard skills NО 1 Биологиялық 
терминдерді түсінеді, 

заңдылықтар мен 
түсініктерді, тірі 
әлемнің систематикалық 
категорияларын, 
ағзалардың құрылыстық 
ерекшеліктерін, олардың 
тұқым қуалаушылық, 
өзгергіштігі мен 

эволюциясын, 
жануарлар мен 
өсімдіктердің жіктелуі 
мен зерттеу әдістерін 
біледі. 

1. табиғат дамуының 
заңдылықтарын және 

табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдалануға қазіргі 
заманғы көзқарастарды 
білмейді. 
2. Төтенше жағдайлардың 
салдарын бағалау әдістерін 
білмейді. 
3. биологиялық 

терминдерді, заңдар мен 
түсініктерді білмейді. 
4. тірі әлемнің жүйелі 
санаттарына ие емес. 
5. өсімдіктер, жануарлар 
мен адамдар 
организмдерінің құрылымы, 
дамуы және жұмыс істеу 
ерекшеліктері туралы 

түсінік жоқ. 
6. Тірі заттардың 
мұрагерлік, өзгергіштік 
және эволюция 
заңдылықтарын түсінбейді.. 
7. жануарлар мен 
өсімдіктерді зерттеу және 
жіктеу әдістерін түсінбейді. 

1. табиғат дамуының 
негізгі негіздерін және 

табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдалануға 
қазіргі заманғы 
көзқарастарды біледі. 
2. төтенше 
жағдайлардың салдарын 
бағалаудың бірнеше 
әдістеріне ие 

3. биологиялық 
терминдер, заңдар мен 
ұғымдар туралы білімі 
аз. 
4. тірі әлемнің кейбір 
жүйелі санаттарына ие. 
5. өсімдіктер, жануарлар 
мен адам ағзаларының 
құрылысының, дамуы 

мен жұмысының жалпы 
белгілері туралы түсінік 
алады. 
6. Тіршіліктің тұқым 
қуалаушылық, 
өзгергіштік және 
эволюцияның негізгі 
заңдылықтарын түсінеді. 

7. жануарлар мен 
өсімдіктерді зерттеу 
және жіктеу әдістерін 
нашар біледі. 

1. табиғатты дамыту 
негіздерін және 

табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдалануға 
қазіргі заманғы 
көзқарастарды 
негіздейді. 
2. төтенше 
жағдайлардың 
салдарын 

бағалаудың негізгі 
әдістерін иеленеді 
және қолдануға 
дайын. 
3. биологиялық 
терминдерді, заңдар 
мен ұғымдарды 
жақсы біледі. 
4. тірі әлемнің 

жүйелі санаттарына 
ие. 
5. өсімдіктер, 
жануарлар және 
адамдар 
ағзаларының 
құрылысы, дамуы 
және жұмыс істеу 

ерекшеліктерін 
түсінеді. 
6. Тіршіліктің тұқым 
қуалау, өзгергіштік 
және эволюция 
заңдылықтарын 
түсінеді. 
7. жануарлар мен 

өсімдіктерді зерттеу 
және жіктеу 
әдістерін түсінеді 
және қолданады. 

1. Табиғаттың даму 
механизмдерін талдайды 

және сипаттайды және 
табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалануда ресурстарды 
үнемдеудің заманауи 
тәсілдерін ұсынады. 
2. зардаптарды бағалау және 
төтенше жағдайлардың 
алдын алу әдістерін 

қолданады және жетілдіреді. 
3. биологиялық терминдерге, 
заңдарға және түсініктерге 
толықтай ие. 
4. Тірі әлемді 
ұйымдастырудың 
дағдыларын көрсетеді. 
5. өсімдік, жануарлар және 
адам ағзаларының 

құрылысы, дамуы және 
жұмыс істеу ерекшеліктерін 
түсінеді. 
6. Тіршіліктің тұқым 
қуалаушылық, өзгергіштік 
және эволюция 
заңдылықтарын 
жинақтайды. 

7. жануарлар мен 
өсімдіктерді зерттеу және 
жіктеу әдістерін жетілдіреді. 
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2  NО 2 Жергілікті флора мен 
фаунаның негізгі 

түрлерін анықтауға және 
жіктеуге арналған 
жүйелік ұстанымды 
анықтау дағдыларын 
қолданады, жинау 
материалдарын бекітеді 
және жинайды, далалық 
және зертханалық 

жабдықтарды қолдана 
отырып, оқу және 
ғылыми 
эксперименттерді 
дайындайды және 
өткізеді. 

1. дененің жүйелік 
жағдайын анықтау 

дағдылары жоқ. 
2. жергілікті флора мен 
фаунаның негізгі түрлерін 
анықтауға және жіктеуге 
қабілетті емес. 
3. өсімдіктер мен 
жануарлардың 
коллекциялық 

материалдарын бекіту және 
монтаждау жұмыстарын 
орындай алмаған. 
4. оқу және ғылыми 
эксперимент дайындауға 
және өткізуге қабілетсіз. 
5. далалық және 
зертханалық құралдармен 

жұмыс істеуге қабілетсіз. 
6. зерттеу нәтижелерін 
талдаудың статистикалық 
әдістерін білмейді. 
7. дененің әртүрлі 
жүйелерінің параметрлерін 
анықтамайды. 
8. тірі материяның тарихи 
даму заңдылықтарына ие 

емес. 

1. дененің жүйелік 
жағдайын анықтайтын 

негізгі дағдыларға ие. 
2. Жергілікті флора мен 
фаунаның кейбір 
түрлерін анықтайды 
және жіктейді. 
3. өсімдіктер мен 
жануарлардың 
коллекциялық 

материалдарын бекіту 
және монтаждау 
жұмыстарын ішінара 
орындайды. 
4. оқу және ғылыми 
экспериментті 
дайындауды және 
өткізуді жүзеге 

асырмайды. 
5. далалық және 
зертханалық 
жабдықтардың кейбір 
түрлерімен жұмыс жасай 
біледі. 
6. зерттеу нәтижелерін 
талдаудың негізгі 
статистикалық әдістерін 

біледі. 
7. дене жүйелерінің 
параметрлерінің 
минималды жиынтығын 
анықтайды. 
8. тірі материяның 
тарихи дамуының кейбір 
заңдылықтарын 

сипаттайды. 

1. дененің жүйелік 
жағдайын анықтауда 

қалыптасқан 
дағдыларға ие. 
2. Жергілікті флора 
мен фаунаның 
көптеген түрлерін 
анықтайды және 
жіктейді. 
3. Өсімдіктер мен 

жануарлардың 
коллекциялық 
материалдарын 
бекіту және 
монтаждау 
жұмыстарын 
жүргізеді. 
4. оқу және ғылыми 

эксперимент 
дайындауды және 
өткізуді жүзеге 
асырады. 
5. далалық және 
зертханалық 
жабдықтардың 
көптеген түрлерімен 
жұмысты 

орындайды. 
6. зерттеу 
нәтижелерін 
талдауда негізгі 
статистикалық 
әдістерді біледі және 
қолданады. 
7. дене жүйелерінің 

параметрлерінің 
толық жиынтығын 
қалыпты жағдайда 
анықтайды. 
8. тірі материяның 
тарихи дамуының 
негізгі 
заңдылықтарын 

жалпылауға 
қабілетті. 

1. дененің жүйелік жағдайын 
анықтау дағдыларын 

қолданады. 
2. жергілікті флора мен 
фаунаның түрлерін 
анықтайды және жіктейді. 
3. өсімдіктер мен 
жануарлардың 
коллекциялық 
материалдарын бекіту және 

монтаждау жұмыстарын 
сауатты және кәсіби түрде 
орындайды. 
4. оқу және ғылыми 
эксперимент нәтижелерін 
ұйымдастырады, жүргізеді 
және талдайды. 
5. кез-келген заманауи өрісте 

және зертханалық жабдықта 
жұмыс жасай алады. 
6. Зерттеу нәтижелерін 
талдаудың заманауи, IT-
статистикалық әдістерін 
біледі және қолданады. 
Қалыпты және бұзылған 
жағдайда дене жүйелерінің 
параметрлерінің толық 

жиынтығын анықтайды. 
8. тірі материяның тарихи 
даму заңдылықтарын 
талдайды және болжайды. 

3 NО 3 Өз зерттеулерін жүргізу 1. физиологиялық зерттеу 1. физиологиялық Физиологиялық 1. физиологиялық зерттеудің 
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процесінде өзекті 
биологиялық 

міндеттерді шешуді 
ұсына отырып, 
әлеуметтік, этикалық 
және ғылыми 
пайымдауларды ескере 
отырып, ақпаратты 
жинауды және 
түсіндіруді жүзеге 

асырады. 

әдістерін білмейді. 
2. Жасушаның тұқым 

қуалайтын аппараттарының 
құрылысы мен жұмыс істеу 
ерекшеліктерін түсінбейді. 
3. биологиялық 
молекулалардың құрылысы 
мен қызметін зерттеу 
әдістерін білмейді. 
4. тәуелсіз зерттеу жүргізе 

алмау. 

зерттеудің кейбір 
әдістеріне ие. 

2. жасушаның тұқым 
қуалайтын 
аппараттарының 
құрылысы мен жұмыс 
істеу ерекшеліктерін 
түсінеді. 
3. биологиялық 
молекулалардың 

құрылымы мен қызметін 
зерттеудің минималды 
әдістер жиынтығына ие. 
4. тәуелсіз зерттеудің 
кейбір түрлерін орындай 
алады. 

зерттеулердің 
көптеген әдістерін 

біледі. 
2. жасушаның тұқым 
қуалайтын 
аппараттарының 
құрылысы мен 
жұмыс істеу 
ерекшеліктерін 
зерттеудің нақты 

әдістерін ұсынады. 
3. биологиялық 
молекулалардың 
құрылымы мен 
қызметін зерттеудің 
жалпы қабылданған 
әдістерінің 
көпшілігіне ие. 

4. өз бетінше зерттеу 
жұмыстарын 
жоспарлай және 
жүргізе алады. 

жалпы қабылданған 
әдістерін жетілдіреді. 

2. жасушаның тұқым 
қуалайтын аппараттарының 
құрылымы мен қызмет ету 
ерекшеліктерін зерттеу 
нәтижелерін жоспарлай, 
орындай және талдай алады. 
3. биологиялық 
молекулалардың құрылымы 

мен қызметін зерттеуді 
ұйымдастырады. 
4. биологиялық мәселелердің 
шешімін ұсынады және 
өзіндік зерттеулерге талдау 
жасайды, қорытынды 
жасайды және 
тұжырымдайды. 

4 NО 4 Тірі әлемнің 
биоэкологиялық 
факторлары мен 
принциптерін, оның 

құрылымы мен адамның 
биосферадағы рөлін 
бағалайды 

1. Биоэкологиялық 
факторлардың әсерін 
бағалау әдістері жоқ. 
2. Тірі әлемнің дамуы мен 

өмір сүру принциптерін 
түсінбейді. 
3. тірі әлемнің құрылымы 
туралы білмейді. 
4. өсімдіктер мен 
жануарлардың биосфера 
қызметіндегі рөлін 
түсінбейді. 

5. тіршілік ету 
функциясының 
молекулалық негізін 
білмейді. 
6. Ағзалардың 
таксономиялық белгілерін 
зерттеудің және 
экожүйелердің күйін 

болжаудың зертханалық 
әдістеріне ие емес. 
7. Биосферадағы адамның 
рөлін түсінбейді. 

1. биоэкологиялық 
факторлардың әсерін 
бағалауды нашар біледі. 
2. тірі әлемнің дамуы 

мен өмір сүру 
қағидаларын жетік 
білмеген. 
3. тірі әлемнің 
құрылымы туралы негізгі 
білімге ие. 
4. Өсімдіктер мен 
жануарлардың биосфера 

қызметіндегі рөлін білу. 
5. тіршілік ету 
функциясының 
молекулалық негізін 
нашар біледі. 
6. организмдердің 
таксономиялық 
сипаттамаларын 

зерделеудің және 
экожүйелердің күйін 
болжаудың зертханалық 
әдістері туралы аз білім. 

1. биоэкологиялық 
факторлардың әсерін 
бағалаудың көптеген 
әдістеріне ие. 

2. тірі әлемнің 
дамуы мен өмір сүру 
принциптерін жақсы 
біледі. 
3. тірі әлем 
құрылымының 
негізгі 
заңдылықтарын 

түсінеді. 
4. өсімдіктер мен 
жануарларды 
биосферадағы 
жұмысының 
маңыздылығы 
бойынша бөледі. 
5. тіршілік ету 

функциясының 
әртүрлі молекулалық 
негіздерін 
басшылыққа алу. 

1. биоэкологиялық 
факторлардың әсерін 
бағалайды. 
2. Тірі әлемнің дамуы мен 

өмір сүру принциптерін 
сыни бағалайды. 
3. тірі әлемнің даму 
ерекшеліктерін болжайды. 
4. Биосфераның тұрақты 
жұмыс істеуі үшін 
модельдер құрастырады. 
5. тіршілік ету 

функциясының молекулалық 
негіздерінің заңдылықтарын 
тұжырымдайды. 
6. ағзалардың 
таксономиялық 
сипаттамаларын зерделеу 
және экожүйелердің күйін 
болжау кезінде зертханалық 

әдістерді өзгертеді. 
7. адамның биосферадағы 
маңызды рөлін негіздейді. 
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7. адамның 
биосферадағы рөлі 

туралы жеткілікті 
білмеуі. 

6. организмдердің 
таксономиялық 

сипаттамаларын 
зерделеу және 
экожүйелердің күйін 
болжау үшін негізгі 
зертханалық 
әдістерді қолданады. 
7. Адамның 
биосферадағы 

маңызды рөлін атап 
көрсетеді. 

5 NО 5 Ғылыми зерттеулер мен 
академиялық жазу 
әдістерін біледі және 
оларды оқытылатын 
салада қолданады, 
академиялық жазу 

дағдыларын пайдалана 
отырып, биологиялық 
зерттеулер жүргізуде 
жаңа технологиялар мен 
әдістемелерді қолдану 
нәтижелерін 
қорытындылайды 

1. өсімдіктер мен жануарлар 
әлемінің тірі объектілерімен 
сәйкестендіру жұмыстарын 
жүргізе алмайды. 
2. биологиялық әртүрлілік 
туралы түсінік жоқ. 

3. Физиологиялық 
процестер мен қоршаған 
орта жағдайларының себеп-
салдарлық байланысын 
білмейді. 
4. биологиялық зерттеу 
нәтижелерін қорытындылай 
алмау. 

1. тірі заттарды ішінара 
идентификациялайды 
(жоғары жүйелі 
категорияларда). 
2. биологиялық 
әртүрлілік туралы 

түсініксіз. 
3. физиологиялық 
процестердің 
сипаттамалары мен 
олардың қоршаған орта 
жағдайларына тәуелділігі 
туралы жақсы білмейді. 
4. биологиялық 

зерттеулердің 
нәтижелерін ішінара 
жинақтайды. 

1. тірі заттарды 
дұрыс анықтайды. 
2. биологиялық 
әртүрліліктің 
құрылымын 
түсінеді. 

3. физиологиялық 
процестердің 
сипаттамаларын 
және олардың 
қоршаған орта 
жағдайларына 
тәуелділігін түсінеді. 
4. биологиялық 

зерттеу нәтижелерін 
жинақтайды. 

1. өсімдіктер мен жануарлар 
әлемінің тірі заттардың 
жүйелік белгілерін толық 
сипаттайды. 
2. Жалпы биологиялық 
әртүрліліктің маңыздылығын 

таниды. 
3. Қоршаған орта 
факторларының әсеріне 
байланысты физиологиялық 
процестердің өзгеруін 
талдайды. 
4. жаңа технологиялар мен 
әдістерді қолдана отырып, 

белгілі бір зерттеу 
нәтижелерін алуды 
жоспарлайды. 

6 NО 6 Қазіргі әлемдегі 
биологияның құрылымы 
мен рөлін көрсету үшін 
теориялық және 

қолданбалы 
биологияның әр түрлі 
мәселелері бойынша 
білімнің базалық және 
бейіндік деңгейін 
жақсарту бойынша іс-
шараларды 
ұйымдастырады 

1. биологияның әртүрлі 
салаларында зерттеулер 
жүргізуге қабілетті емес. 
2. білімнің базалық және 

бейіндік деңгейін 
жоғарылату үшін өз 
қызметін ұйымдастыра 
алмайты. 
3. теориялық және 
қолданбалы биологияның 
әртүрлі мәселелерін шешу 
туралы білімі жоқ. 
4. Қазіргі әлемдегі 

биологияның құрылымы 
мен рөлін суреттеуді 
білмейді. 
5. биологиялық зерттеудің 

1. биологияның әртүрлі 
салаларында зерттеулер 
жүргізуге қабілетті. 
2. білімнің базалық және 

бейіндік деңгейін көтеру 
үшін өз қызметін 
ұйымдастыруға 
қабілетті. 
3. теориялық және 
қолданбалы 
биологияның әр түрлі 
мәселелерін шешу 
бойынша білімі бар. 

4. қазіргі әлемдегі 
биологияның құрылымы 
мен рөлін суреттеуді 
біледі. 

1. биологияның 
әртүрлі салаларында 
зерттеулер 
жүргізеді. 

2. білімнің базалық 
және бейіндік 
деңгейін көтеру 
үшін өз қызметін 
ұйымдастырады. 
3. теориялық және 
қолданбалы 
биологияның 
әртүрлі мәселелерін 

шешеді. 
4. қазіргі әлемдегі 
биологияның 
құрылымы мен рөлін 

1. биологияның әртүрлі 
салаларында зерттеулер 
ұйымдастырады. 
2. білім деңгейін үнемі 

жақсартады. 
3. биологияның әртүрлі 
мәселелерін шешудің жаңа 
тәсілдерін ұсынады.4. қазіргі 
әлемде биологияның 
маңыздылығын 
насихаттайды. 
5. еңбек дағдыларын 
жетілдіреді және аспаптық 

зерттеу әдістерін белсенді 
қолданады. 
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аспаптық әдістерін 
жетілдіруге қабілетті емес. 

5. биологиялық 
зерттеудің аспаптық 

әдістерін жетілдіруге 
қабілетті. 

суреттейді. 
5. биологиялық 

зерттеудің аспаптық 
әдістері бойынша 
дағдыларын 
жетілдіруге 
тырысады. 

7 NО 7 Ағылшын тілінде 
академиялық ағылшын 

және биологиялық 
терминологияны 
жеткілікті деңгейде 
меңгерген; Ағылшын 
тілінің грамматикасы, 
фонетикасы және 
морфологиясы және 
кәсіби қарым-қатынасқа 
арналған арнайы 

терминдер 

1. Сұрақтарға жауап беру, 
ағылшын тілінде әңгіме 

жүргізу қабілетінің 
жоқтығын көрсетеді. 
2. Ағылшын тіліндегі 
сауатсыз сөйлеуді 
жобалайды. 
3. Биологиялық 
терминологияны ағылшын 
тілінде қайта жасамайды. 
4. ағылшын тілінде кәсіби 

қарым-қатынас жасай 
алмайтындар. 
5. Ағылшын тіліндегі 
пікірталастарға қатыса 
алмайтындығын көрсетеді. 

1. Ағылшын тілінде 
әңгіме жүргізу және 

дамыту қабілетін 
көрсетеді. 
2. Ағылшын тілінде 
дұрыс сөйлеуді 
құрастырады. 
3. Ағылшын тілінде 
биологиялық 
терминологияны 
шығарады. 

4. Ағылшын тілінде 
кәсіби қарым-қатынас 
жасай білу. 
5. Ағылшын тіліндегі 
ғылыми пікірталасқа 
қатысу мүмкіндігін 
көрсетеді. 

1. логикалық ойлау 
қабілетін көрсетеді; 

2. Ағылшын тілінде 
сауатты, негізделген, 
орынды сөйлеу 
құрады; 
3. Ағылшын тілінде 
кәсіби биологиялық 
терминологияны 
меңгергендігін 
көрсетеді. 

4. Ағылшын 
тіліндегі бастапқы 
көздердегі 
биологиялық 
ақпаратты талдайды. 
5. Ағылшын тілінде 
жазбаша сөйлесуге 
қабілетті. 

6. Ағылшын 
тіліндегі ғылыми 
пікірталасқа 
қатысады. 

1. Сұрақтарға жауап беру, 
ағылшын тілінде еркін 

сөйлесу қабілеттерін 
көрсетеді. 
2. ағылшын тілінде сөйлеу 
қабілетін жақсартады. 
3. Ағылшын тіліндегі 
биологиялық терминдер мен 
анықтамаларды ұсынады. 
4. Оқушылармен ағылшын 
тілінде еркін қарым-қатынас 

жасайды. 
5. Ағылшын тілінде 
талқылауды жоспарлайды 
және өткізеді. 

8 NО 8 Ол заманауи IT-
технологияларды, 
оқытудың 

инновациялық 
технологияларын және 
білім беру ұйымдарында 
оқу сессиялары мен оқу-
тәрбие процестерін 
өткізуге студенттердің 
оқу жетістіктерін 
критериалды бағалау 
стратегияларын 

біріктіреді. 

1. студенттерде биология 
курсын оқытуда 
биологияны оқуға деген 

қызығушылықты 
қалыптастыра және оята 
алмайтын. 
2. компьютер жоқ. 
3. Оқу процесін 
ұйымдастыруды білмейді. 
4. сабақты дұрыс құра 
алмау. 
5. оқушының білімін 

критериалды бағалаудың 
формаларын 
пайдаланбайды. 
6. Кәсіби қызмет саласында 

1. Биология курсын 
оқытуда студенттерде 
биологияны зерттеуге 

деген қызығушылықты 
қалыптастыру және 
ынталандыру әрекеттер. 
2. пайдаланушы 
деңгейінде компьютерге 
ие. 
3. оқу процесін 
ұйымдастырудың 
теориялық негіздерін 

біледі. 
4. сабақты дайындауда 
дайын тәжірибені 
қолданады. 

1. студенттердің 
биология курсын 
оқытуда биологияны 

зерттеуге 
қызығушылығын 
қалыптастыруға 
және ынталандыруға 
қабілетті. 
2. компьютерлік 
бағдарламалар мен 
интернетке ие. 
3. оқу процесін 

ұйымдастырудың 
әдістерін біледі және 
қолданады. Сабақ 
барысында барабар 

1. биология курсын оқытуда 
студенттер арасында 
биологияны зерттеуге деген 

қызығушылықты 
қалыптастыру мен 
ынталандырудың заманауи 
әдістерін таңдайды. 
2. бағдарламалау дағдылары 
бар. 
3. оқу процесін ұйымдастыру 
әдістерін жетілдіреді және 
жаңартады. 

4. сабақты өткізудің 
инновациялық әдістерін 
қолданады, соның негізінде 
өздігінен дами алады. 



26 

ақпараттық технологиялар 
мен бағдарламалық 

қамтамасыз етуді 
қолданбайды. 

5. оқушылардың оқуын 
критериалды бағалаудың 

формаларын ішінара 
қолданады. 
6. кәсіби қызмет 
саласында кейбір 
ақпараттық 
технологияларды 
қолданады. 

әдістерді дұрыс және 
орынды қолдана 

білу. 
5. оқушылардың оқу 
нәтижелерін 
критериалды 
бағалаудың барлық 
түрлерін қолданады. 
6. кәсіби қызмет 
саласында 

ақпараттық 
технологиялар мен 
ішінара 
бағдарламалық 
қамтамасыз етуді 
сенімді қолданады. 

5. оқушының білімін 
критериалды бағалау 

формасын таңдауды сыни 
тұрғыдан негіздейді. 
6. Кәсіби қызметте 
ақпараттық технологиялар 
мен бағдарламалық 
қамтамасыз етуді жиі 
қолданады. 

9 NО 9 Оқытылатын салада 
одан әрі оқуды өз 

бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту 
дағдыларын жетілдіреді, 
оқу-практикалық және 
кәсіби міндеттерді шешу 
үшін теориялық және 
практикалық білімді 
қолдана отырып, 

күнделікті практикалық 
педагогикалық қызметке 
әдістемелік тәсілдерді 
саралайды 

1. сабақтың құрылымын 
білмейді. 

2. сабақ түрлерін 
ажыратпайды. 
3. COT мәнін түсінбейді. 
4. биологиялық, 
педагогикалық, 
психологиялық және 
әдістемелік ғылымдардың 
әдістерін білмейді. 

5. кәдімгі кәсіби 
міндеттердің шешімін таба 
алмаған. 
6. мұғалімнің оқу-тәрбиелік 
функциясына дайын емес. 

1. сабақтың құрылымы 
туралы түсінік алады. 

2. сабақ түрлерін 
басшылыққа алу. 
3. COT пайдалану 
мүмкін емес. 
4. биологиялық, 
педагогикалық, 
психологиялық және 
әдістемелік 

ғылымдардың негізгі 
әдістеріне ие. 
5. кәдімгі кәсіби 
мәселелердің шешімін 
табуға тырысады. 
6. оқытушының оқу-
тәрбиелік функцияларын 
жүзеге асыруда өрескел 

қателіктер жібереді. 

1. сабақтың 
құрылымын біледі. 

2. Сабақтың түрін 
еркін меңгеру. 
3. COT қолданады. 
4. биологиялық, 
педагогикалық, 
психологиялық және 
әдістемелік 
ғылымдардың 

көптеген әдістеріне 
ие. 
5. кәсіби мәселелерді 
оңтайлы шешуді 
іздейді. 
6. мұғалімнің 
тәрбиелік және 
тәрбиелік 

функцияларын 
жүзеге асырудағы 
іргелі тәсілдерді 
ұстанады. 

1. сабақтың құрылымын 
біледі және жетілдіреді. 

2. заманауи тәсілдерді 
қолдана отырып, сабақты 
жақсартуға қабілетті. 
3. Жеке СОТ қолданады 
және ұсынады 
4. өз жұмысында еркін 
қолданады және 
биологиялық, 

педагогикалық, 
психологиялық және 
әдістемелік ғылымдардың 
әдістерін саралайды. 
5. күрделі кәсіби 
мәселелердің шешімін таба 
білу. 
6. оқытушының оқу-

тәрбиелік функцияларын 
жүзеге асыруда 
инновациялық тәсілдерді 
ұсынады және қолданады. 

10 NО 10 Білім мен түсініктерді 
кәсіби деңгейде 
қолданады, мәліметтерді 
тұжырымдайды және 

зерделенетін саланың 
проблемаларын шешеді 
және педагогикалық 
процесте оқушылармен 

1. ғылыми көзқарасы мен 
азаматтық ұстанымын 
көрсете алмауы. 
2. рухани құндылықтарды 

білмейді. 
3. қазақстандық даму 
моделін қалыптастыруға 
қатыспайды. 

1. ғылыми көзқарасы мен 
азаматтық ұстанымын 
көрсете алмауы. 
2. рухани құндылықтар 

туралы аз білім. 
3. қазақстандық даму 
моделін қалыптастыруға 
белсенді қатыспау. 

1. ғылыми 
дүниетаным мен 
азаматтықты көрсете 
білу. 

2. рухани 
құндылықтарды 
жақсы біледі. 
3. Қазақстанның 

1. қалыптасқан ғылыми 
дүниетаным мен белсенді 
азаматтық позицияны 
көрсетеді. 

2. рухани құндылықтарды 
құрметтейді және 
насихаттайды. 
3. Қазақстанның даму 
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оқу-тәрбие жұмысын 
жетілдіру үшін білім 

беру ұйымы қызметінің 
нәтижелерін 
қорытындылайды 

4. Балалар мен 
жасөспірімдерде салауатты 

өмір салтын қалыптастыру 
негіздерін білмейді. 
5. Мекемені басқару және 
даму стратегияларын 
білмейді. 
6. жас ұрпақты оқыту мен 
тәрбиелеу мақсатын 
білмейді. 

7. биологияны оқыту 
әдістемесінің 
тұжырымдамалық негізін 
білмейді. 

4. балалар мен 
жасөспірімдерде 

салауатты өмір салтын 
қалыптастыру негіздерін 
нашар біледі. 
5. мекемені басқару және 
даму стратегиясын жетік 
білмеген 
6. өскелең ұрпақты 
оқыту мен тәрбиелеуде 

нашар білімді. 
7. Биологияны оқытудың 
кейбір негізгі әдістерін 
біледі. 

даму моделін 
қалыптастыруға 

қатысады. 
4. балалар мен 
жасөспірімдерде 
салауатты өмір 
салтын 
қалыптастыру 
негіздерін түсінеді. 
5. мекемені басқару 

және даму 
стратегияларын 
басшылыққа алу. 
6. Жас ұрпақты 
оқыту және 
тәрбиелеу 
мақсатында түсінеді. 
7. биологияны 

оқытудың негізгі 
әдістерін біледі. 

моделін қалыптастыруға 
белсенді қатысады. 

4. Оқушыларда салауатты 
өмір салтына деген оң 
көзқарасты қалыптастырады. 
5. басқарудың заманауи 
стратегияларын қолдана 
отырып, мекеме жұмысын 
ұйымдастырады. 
6. жас ұрпақты оқыту мен 

тәрбиелеу мақсаттарын 
нақты біледі және қатарға 
қосады. 
7. Биологияны оқыту 
әдістемесінің 
тұжырымдамалық негізіне 
сүйене отырып, 
педагогикалық процесте 

студенттермен тәрбие 
жұмысын жақсартады. 

11 NО11 Педагогикалық іс-әрекет 
және Lesson-study 
нәтижелерін өзіндік 
диагностика әдістерін 
қолдана отырып, білім 
беру ұйымдарындағы 

оқу процесін 
ұйымдастырады 

1. өзін-өзі диагноз қоюға 
жатпайды. 
2. Жас ұрпақты оқыту мен 
тәрбиелеу әдістері мен 
тәсілдерін білмейді. 
3. жаңа педагогикалық 

идеялар мен тәсілдерді 
енгізбейді. 
4. студенттер арасында 
құзіреттілік қалыптастыра 
алмау. 
5. педагогикалық іс-әрекет 
алгоритміне ие емес. 

1. өзін-өзі диагноз қоюға 
жатпайды. 
2. жас ұрпақты оқыту 
мен тәрбиелеудің негізгі 
әдістерін біледі. 
3. жаңа педагогикалық 

тәсілдердің теориялық 
аспектілерін зерттейді. 
4. студенттер арасында 
құзіреттілік 
қалыптастыра алмау. 
5. педагогикалық іс-
әрекеттің алгоритмін 
нашар біледі. 

. өзін-өзі 
диагностикалаудың 
қарапайым әдістерін 
қолданады. 
2. жас ұрпақты 
оқыту мен тәрбиелеу 

әдістері мен 
әдістерін біледі және 
ішінара қолданады. 
3. жаңа 
педагогикалық 
идеяларды енгізуге 
талпыныс. 
4. оқушылардың 

негізгі 
құзіреттіліктерін 
қалыптастырады. 
5. педагогикалық іс-
әрекет алгоритміне 
ие. 

1. өзін-өзі диагностикалау 
мен рефлексияның заманауи 
әдістерін қолданады. 
2. жас ұрпақты оқыту мен 
тәрбиелеу әдістері мен 
әдістерін қолдануда біледі, 

еркін қолданады және өзін-
өзі жетілдіреді. 
3. өз қызметінде жаңа 
педагогикалық идеялар мен 
тәсілдерді енгізеді. 
4. Оқушыларда құзіреттілікті 
қалыптастырады. 
5. педагогикалық іс-әрекет 

алгоритміне жеткілікті ие 
және оны жетілдіреді. 

12 Soft skills NО 12 Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетке, 

академиялық адалдық 
қағидаттары мен 
мәдениетінің мәнін 
түсінуге, қолданбалы 

1. сыбайлас жемқорлықты 
бағаламайды. 

2. Кәсіпкерлік қызметтің 
ерекшеліктерін білмейді. 
3. кәсіби қызметінде 
азаматтық ұстанымды 

1. әрдайым сыбайлас 
жемқорлықты дұрыс 

бағалай бермейді. 
2. Кәсіпкерлік қызметтің 
ерекшеліктерін әрдайым 
біле бермейді. 

1. сыбайлас 
жемқорлықты дұрыс 

бағалайды. 
2. бизнестің 
ерекшеліктерін 
біледі. 

1. Сыбайлас жемқорлықты 
бағалайды. 

2. бизнестің ерекшеліктерін 
біледі. 
3. қоғам өміріне белсенді 
қатысады және студенттерге 
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экономикалық, заң және 
жаратылыстану 

пәндерінің өзекті 
біліміне негізделген 
азаматтық ұстанымын 
көрсетеді. 

көрсетпейді. 3. кәсіби қызметте 
пассивті азаматтық 

ұстанымын көрсетеді. 

3. кәсіби қызметте 
белсенді азаматтық 

ұстанымды 
көрсетеді. 

адам, табиғат және қоғам 
бірлігі мәселелерінде 

белсенді ұстаным 
қалыптастыру қажеттілігін 
оятады. 

13 NО 13 Ол іс-әрекетке, 
тұлғалық-бағдарлық 
және технологиялық 

тәсілдерге сүйене 
отырып, педагогикалық 
менеджмент, педагогика 
білімі негізінде оқу 
процесін басқарудың 
принциптерін, 
формаларын, әдістері 
мен құралдарын 
ажыратады 

1. инклюзивті білім беру 
жүйесіндегі мұғалімнің 
рөлін танымайды. 

2. Отбасы тәрбиесінің 
негіздерін білмейді. 
3. өзінің кәсіптік қабілетін 
қолданбайды немесе 
дамытпайды. 
4. Кәсіби қызметтегі 
белсенділікке бағытталған, 
тұлғаға бағытталған және 
технологиялық тәсілдерді 

білмейді. 

1. мұғалімнің инклюзивті 
білім беру жүйесіндегі 
рөлі туралы ішінара 

білуі. 
2. негізгі отбасылық 
білімге ие. 
3. қолданады, бірақ 
мамандықтағы 
шығармашылық 
қабілетін дамытпайды. 
4. кәсіби қызметтегі іс-
әрекет тәсілдерін білу. 

1. инклюзивті білім 
берудің 
психологиялық, 

педагогикалық және 
құқықтық негіздерін 
біледі. 
2. отбасылық 
тәрбиенің 
әдіснамалық 
негіздерін 
қолданады. 
3. Мамандықтағы 

шығармашылық 
қабілеттерін дамыту 
тәжірибесін 
жинақтайды. 
4. кәсіби қызметтегі 
белсенділік пен 
технологиялық 
тәсілдерді біледі. 

1. инклюзивті білім беруді 
енгізу және жетілдіру үшін 
бейімделген білім беру 

бағдарламаларын әзірлейді. 
2. тұтас педагогикалық 
процестің бөлігі ретінде 
отбасылық тәрбиенің 
тәсілдерін жетілдіреді. 
3. мамандықта өзінің 
шығармашылық қабілеттерін 
қолданады және дамытады. 
4. кәсіптік қызметте 

белсенділікке бағытталған, 
тұлғаға бағытталған және 
технологиялық тәсілдерді 
қолданады, дамытады және 
бейімдейді. 

14 NО 14 Педагогиканың 
заңдылықтары мен 
бағыттарын, биологияны 
оқыту әдістері мен 
өзіндік педагогикалық 
іс-әрекеттің нәтижелерін 
ескере отырып, 

педагогикалық 
жағдаяттардың ең жақсы 
шешімдерін қайта 
қарастырады және 
өзгертеді 

1. педагогикалық 
жағдайларды шешуге 
қатыспайды. 
2. Қазіргі қоғамдағы ұстаз 
тұлғасының мәнін 
түсінбейді. 
3. білім сапасын басқаруға 

қабілетті емес. 
4. профессорлық-
оқытушылық құрамда 
тұлғааралық қарым-қатынас 
орната алмау. 
5. педагогиканың 
заңдылықтары мен 
бағыттары мен биологияны 
оқыту әдістері туралы 

білмейді. 
6. өзінің педагогикалық іс-
әрекетінде оң нәтижеге қол 
жеткізуге бағытталған емес. 

1. педагогикалық 
жағдайларды шешуге 
белсенді қатыспайды. 
2. қазіргі қоғамдағы 
ұстаз тұлғасының мәнін 
нашар түсінеді. 
3. білім сапасын 

басқаруға қабілетсіз. 
4. профессорлық-
оқытушылық құрамда 
тұлғааралық қарым-
қатынасты 
қалыптастыруға 
қабілетсіз. 
5. Педагогиканың 
заңдылықтары мен 

бағыттарын және 
биологияны оқыту 
әдістемелерін дұрыс 
басшылыққа алмайды. 

1. педагогикалық 
жағдайларды 
шешуге белсенді 
қатысады. 
2. қазіргі қоғамдағы 
ұстаз тұлғасының 
мәнін түсінеді. 

3. білім сапасын 
басқаруға тырысады. 
4. оқытушылық 
құрамда нәтижелі 
тұлғааралық 
қатынастар орнатуға 
тырысады. 
5. педагогика мен 
биологияны оқыту 

әдістерінің 
заңдылықтары мен 
бағыттарын біледі. 
6. өзінің 

1. педагогикалық 
жағдайлардың сындарлы 
шешімдерін ұсынады, ең 
жақсы нұсқаларды қайта 
қарастырады және өзгертеді. 
2. Қазіргі қоғамдағы ұстаз 
тұлғасының мәнін таниды 

және мұғалімнің жоғары 
мәртебесін сақтайды. 
3. білім сапасын тәуелсіз 
түрде тиімді басқарады. 
4. Профессорлық-
оқытушылық құрамда 
жоғары кәсіби, достық және 
нәтижелі тұлғааралық 
қарым-қатынасты 

қалыптастырады. 
5.Педагогиканың 
классикалық және 
инновациялық 



29 

6. өзінің педагогикалық 
іс-әрекетінде оң 

нәтижеге жету 
қажеттілігін толық 
түсінбейді. 

педагогикалық іс-
әрекетінде оң 

нәтижеге ұмтылады. 

заңдылықтары мен 
бағыттары мен биологияны 

оқыту әдістерін біледі және 
белсенді қолданады. 
6. өзінің педагогикалық іс-
әрекетінде ең жақсы 
нәтижеге жету үшін үнемі 
жетілдіріліп, жаңа 
мәліметтермен жұмыс 
жүргізу. 
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27.Жұмыс берушілердің тізімі 

 
№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс тел., e-mail 

1 Қарағанды облысы білім басқармасының «Мұрагер» мамандандырылған мектеп-интернаты" КММ 
 

Алиханов к-сі, 46/а,  
Қазыбек Би , Карағанды 

Телефон: 8 (7212) 50 03 68 
Muragerkaraganda@rambler.ru 

2 Қарағанды облысы білім басқармасының «Дарын" мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ  Гапеева к-сі 29/2,  
Қазыбек Би , Карағанды 
Телефон: (7212) 34-77-26 
Darynkrg@bk.ru 

3 Қарағанды қаласыхимия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 

 

Кеншілерк-сі 74,  

Қазыбек Би , Карағанды 
Телефон: 8 (7212) 55 88 80 
info@krg.nis.edu.kz 

4  Қарағанды қалалық білім басқармасы «№ 3 гимназия» муниципалды мемлекеттік мекемесі Бейбітшілік бульвары, 25 
Казыбек Би , Караганды  
+7 (7212) 56–27–03 

5 Қарағанды қалалық білім басқармасы «№ 45 гимназия» муниципалды мемлекеттік мекемесі Н.Абдиров даңғылы 30 А 

Қазыбек Би , Карағанды 
Контакты: 8-7212-566649 

6 Қарағанды қалалық білім басқармасы «№ 39 гимназия» муниципалды мемлекеттік мекемесі Степной 4 орам , 33/2 
Юго-Восток, Казыбек Би, Караганды  
+7 (7212) 32–68–42 

7 Қарағанды қалалық білім басқармасы «№ 45 гимназия» муниципалды мемлекеттік мекемесі Бухар-Жырау 72-а, 
Қазыбек Би , Карағанды 

8 (7212)42-38-72 

8 Қарағанды қаласы әкімдігінің  «№92 гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ерубаев к-сі, 43А 
Қазыбек Би , Карағанды 
8-(7212)-42-36-65 

9 Қарағанды қалалық білім басқармасы «№ 93 гимназия» муниципалды мемлекеттік мекемесі Алиханова к-сі,  24 
Қазыбек Би , Карағанды 

 8(7212)565979 8(7212)565944 

10 Қарағанды қалалық білім басқармасы «№ 97 гимназия» муниципалды мемлекеттік мекемесі Ержанова к-сі, 15 
Қазыбек Би , Карағанды 
Контакты: 43-68-30 

11 Қарағанды облысының білім беру бөлімі №1 білім-инновация лицей-интернаты  Актюбинская, 1а 
Майқұдық, Октябрь ауданы, Карағанды 
+7 (7212) 37–11–02 

12 Қарағанды облысы білім басқармасының «Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернат» 
КММ 

Алиханова, 36/2а 
Қазыбек Би , Карағанды 
+7 (7212) 56–72–32 

13  
Қарағанды облысы білім басқармасының «Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернат» КММ 

12-ші орам , 3а 
Майқұдық, Октябрь ауданы, Карағанды 
+7 (7212) 45–02–46 

https://www.google.kz/search?rlz=1C1GGRV_enKZ819KZ819&q=%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=12856190069810004280&sa=X&ved=2ahUKEwjn9p7ljNbgAhVsoosKHeEUAQ8Q6BMwFHoECAMQBg
https://www.google.kz/search?rlz=1C1GGRV_enKZ819KZ819&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=11075560860808051978&sa=X&ved=2ahUKEwjvlenujdbgAhUls4sKHdsVAOAQ6BMwEHoECAUQBg
https://vk.com/kazniskrg
https://vk.com/kazniskrg
https://www.google.kz/search?rlz=1C1GGRV_enKZ819KZ819&site=async/lcl_akp&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=18207139752562751567&sa=X&ved=2ahUKEwjZ6PmHkNbgAhWul4sKHaRRDbYQ6BMwBHoECAEQEg
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677016728
tel:+77212562703
tel:8-7212-566649
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677043282
tel:+77212326842
tel:8%20(7212)42-38-72
https://kargoo.gov.kz/index/fromorg/68
tel:8-(7212)-42-36-65
tel:8(7212)5659798(7212)565944
tel:43-68-30
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677066601
tel:+77212371102
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677021210
tel:+77212567232
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677060019
tel:+77212450246
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+7 (7212) 45–14–06 

14 «№59 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 
 

Волочаевская, 46 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 38–07–74 

15 «№6 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 
 

Крылова, 8 
Михайловка , Қазыбек Би, Карағанды 
+7 (7212) 41–58–40 
+7 (7212) 41–52–91 

16 «№86 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 

Орбита 1 орам , 15 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 31–34–53 
+7 (7212) 77–30–12 

17 «№15 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 
 

Сатыбалдина, 19 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 35–88–60 
+7 (7212) 35–83–00 

18 «№16 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 

 
 

Язева, 13а 

Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 35–34–15 

19 «№23 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 

Степной 3-ші орам, 7а 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 32–55–09 

20 «№27 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 

Сатыбалдина, 24 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 35–38–13 
+7 (7212) 77–27–02 

21 «№5 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 

Степной 1-ші орам  7Б 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 77–40–31 

22 «№76 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 

16-ші шағын аудан, 16 ст1 
Майқұдық, Октябрь ауданы, Карағанды 
+7 (7212) 46–16–40 
+7 (7212) 46–20–39 

23 «№81 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 
 

Гапеева, 1Б 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 34–59–21 

24 «№101 мектеп-лицейі» КММ 
 

Гульдер 1-ші шағын аудан, 1/2 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды+7 (7212) 33–27–63 

25 «№66 мектеп – лицейі» КММ 
 

Карбышева, 17 
Оңтүстік-Шығыс, Қазыбек Би , Карағанды 
+7 (7212) 35–03–77 

 

tel:+77212451406
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677021908
tel:+77212380774
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677013531
tel:+77212415840
tel:+77212415291
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677021044
tel:+77212313453
tel:+77212773012
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677011821
tel:+77212358860
tel:+77212358300
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677014076
tel:+77212353415
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677039599
tel:+77212325509
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677012983
tel:+77212353813
tel:+77212772702
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677034868
tel:+77212774031
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677020449
tel:+77212461640
tel:+77212462039
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677009140
tel:+77212345921
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677047327
tel:+77212332763
https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677023738
tel:+77212350377
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