
Жаратылыстану және ӛнер кафедрасы 
 
 

 

Кафедра меңгерушісі:  Алибекова Галия Беккожаевна 

Электронды поштасы:  galiya_alibekova@mail.ru 

Ғылыми дәрежесі: ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: 

БАКАЛАВРИАТ 

1. 5В060800 (6В05201)– Экология 

 

2. 5В072100(6В07101)– Органикалық заттардың химиялық технологиясы 

 

3. 5В011300 (6В01501)-Биология 

 

4. 5В010600 (6В01405)-Музыкалық білім 

 

5. 5В040900 (6В02101)-Хореография 

 

 

 

       МАГИСТРАТУРА 

 

7М05201– Экология 
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Кафедраның профессор-оқытушылардың құрамы 

 

№ А.Ә.Т. Қызметі телефоны E-mail 

1 Әлібекова Ғалия 

Бекқожақызы 

каф.меңгерушісі, 

а-ш.ғ.к, доцент 

8 701 284 14 53 galiya_alibekova@mail.ru 

2 Ӛтесінов 

Жарылқасын 

Ӛтесінұлы 

а-ш.ғ.д., 

профессор 

8 777 48944 90 gen_biotehh@mail.ru 

3 Жанзаков Марат 

Мықтыбайұлы 

а-ш.ғ.к,  

доцент 

8 705 67751 27 03886255@mail.ru 

4 Кенжебаев Серік 

Айтбаевич 

а-ш.ғ.к,  

аға оқытушы 

8 701 284 14 53 Kenjebayeb@bk.ru 

5 Сатаева Дариха 

Карим Шамалиқызы 

а-ш.ғ.к,  

аға оқытушы 

8 778 925 10 81 dariha_satayeva@mail.ru 

6 Аппазова Зияда 

Жандосқызы 

т.ғ.м., оқытушы 8 778 82887 71 ziko_96.96@bk.ru 

7 Мырзалиева Назерке 

Даулетқызы 

п.ғ.м., оқытушы 8 707 997 06 07 Mn.070723@mail.ru 

8 Каратаева Айзада 

Маскубайқызы 

э.ғ.м., аға 

оқытушы 

8 775 82434 12 aizada.-.karat@mail.ru 

9 Қосбармақова 

Дәмелі 

Биркебаевна 

аға оқытушы 8 705 177 03 05 Damen1965@mail.ru 

10 Алматова 

Шырынкүл 

аға оқытушы 87024332954 Almatova64@list.ru 

11 Қоңыратбаев 

Тынысбек 

Әуелбекұлы 

ф.ғ.д., профессор 87757231515 tynysbek55@mail.ru 

12 Қыдырбаева К п.ғ.к., профессор 87774516675 kkydyrbaeva@mail.ru 

13 Мурзабаева Гүлбану 

Елубаевна 

мәдениет 

саласының  

үздік иегері 

87772329694 Murzabaeva_gulba@mail.ru 

14 Шағырова Айгерім 

Қабдешқызы 

п.ғ.м. оқытушы 87075426171 Pmno_kafedra@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалды техникалық база 

 

603 А    Биология лабораториясы  

607А     Экология кабинеті  

611В     Химия  лабораториясы 

1008 А     Музыкалық білім беру педагогикасы кабинеті 

905   А     Би залы 

1110А  «Жаратылыстану және ӛнер» кафедрасы 

 

Қызылорда «Болашақ» университетінің жанында «Астаукӛл» оқу-далалық және 

сауықтыру орталығы, сонымен қатар ауданы 21 және 90 га құрайтын «Балжансай» 

Агробиологиялық және ғылыми-тәжірибелік учаскесі бар. 

«Балжансай» Агробиологиялық және ғылыми-тәжірибелік учаскесінің аумағында 

жиналған және жаңадан жиналған материалдар бойынша тікелей биометриялық талдаулар 

жүргізіледі  және оқу бағдарламасына сәйкес күзгі-қысқы-кӛктемгі уақытта зертханалық 

және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде қажетті биология зертханалық 

кабинетіне арналған ӛсімдіктер (гербарийлер) мен жәндіктер (муляждар) коллекциясын 

дайындау үшін ауданы 90 м2 құрайтын арнайы зертхана орналасқан. 

 

Оқу-әдістемелік жұмыс 

 
Кафедра халықаралық ынтымақтастық аясында тӛмендегі жоғары оқу орындарымен және 

ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ғылыми-практикалық байланыста: 

 

- Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми-зерттеу институты.  

- Бүкілресейлік мал шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты (Мәскеу)  

- Бүкілресейлік етті мал шаруашылығы ҒЗИ (Орынбор)  

- Қазақ мал шаруашылығы, жемшӛп ӛндіру және жайылым ҒЗИ (Алматы)  

- С. Сейфуллин атындағы Еуразия Аграрлық Университеті (Астана)  

- Батыс Қазақстан аграрлық – техникалық университеті. Жәңгір хан (Орал)  

- Оңтүстік-батыс мал және ӛсімдік шаруашылығы ҒЗИ. (Шымкент)  

- Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби (Алматы  

- География институты (Алматы)  

- №264 мектеп-лицей 

- №15 мектеп-лицей 

- А. Мүсілімова атындағы №101 мектеп-лицейі 

-Абылай хан атындағы №140 мектеп 

 

Ғылыми бағыттар: 
- Жануарларды ӛсіру биотехнологиясы. Эндокриндік гормондар және Арал ӛңірінің 

экологиясымен байланыс  

- Арал ӛңірі жағдайында күріш ауыспалы егісіндегі кӛпжылдық шӛптердің ӛсу, даму және 

ӛнімділік ерекшеліктері  

- Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру технологиясын жетілдіру;   

-Арал ӛңіріндегі сүт бағытындағы сиырлардың ӛндірістік және биологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу  

- Арал ӛңірінің құрғаған түбіндегі фитомелиорациялық іс-шаралардың нәтижелері  

- Сырдария суын табиғи сорбенттермен тазарту  

- Қызылорда облысының күріш жүйелеріндегі дренажды суару параметрлерін жетілдіру.  

- Қызылорда облысы аумағының топонимдерін қалыптастырудың геоэкологиялық 

аспектілері 



Тәрбие жұмысы: 

 
Тәрбие үрдісінің негізгі бағыттары:  

 

- Рухани-адамгершілік, патриоттық, құқықтық тәрбие, 

- Діни сауаттылықты қалыптастыру және саяси мәдениетті тәрбиелеу. 

- Мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы, 

- «Қазақстан-2050» Стратегиясы,  

- Діннің қоғамдағы рӛлі және басқалар. 

-Білім алушылардың азаматтық-патриоттық және құқықтық тәрбиесін 

қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар 

- Білім алушылардың рухани-адамгершілік бейнесін қалыптастыруға бағытталған іс-

шаралар; 

 

 

 

 

 

 

Қызылорда қаласы, Сол жағалау, Сырдария 111. 

Телефоны: 8 7242 23 43 15 

 


