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«6B05102 -Биотехнология» бойынша білім беру бағдарламасы келесі  нормативті  құжаттар негізінде 

құрастырылған: 

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2021 жылдың 31 

наурызындағы ӛзгерістермен және толықтыруларымен.) 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы «Жоғары білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты».  

Оқытудың кредиттік технологяисы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы (2018.12.10. берілген 

ӛзгерістермен толықтырулармен №563).  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығыменбекітілген 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы» 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды мен атауы 

2 Білім беру саласының классификациясы  және коды  

3 Білім беру бағытының классификациясы және коды  

4 Білім беру бағдарламасының тобы  

5 Кредит саны 

6 Оқыту түрі 

7 Оқыту тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 

9 ББ түрі 

10 БСХЖ деңгейі 

11 ҰБШ деңгейі 

12 СБШ деңгейі 

13 БББ ерекшелігі 

 ЖОО партнер (БББ) 

 ЖОО партнер (ДДОП) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның № 

15 Аккредиттеу органының атауы мен аккредиттеудің мерзімі 

16 Миссия 

17 Пайымдауы 

18 Құндылықтар 

19 ББ мақсаты  

20 Бітірушінің атрибуттары 

21 ББ бойынша бакалаврының квалификациялық сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізімі 

21.2 Қызмет кӛрсету саласы мен нысаны 

21.3 Қызмет  кӛрсету түрлері 

21.4 Қызмет кӛрсету функциялары 

22 ББ түлектерінің құзыреттіліктері бойынша оқыту нәтижелерін үлестірілуі 

23 ББ модульдерінің мазмұны 

24 Сертификациялық бағдарлама (майнор) 
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25 Оқыту нәтижелеріне қол жетімділік матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілердің тізімі 

28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер кӛлемін бейнелейтін жинақ 

кестесі 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды- 6В05102:- Биотехнология 

2 Білім беру саласының классификациясы және коды- 6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және 

статистика. 

3 Білім беру бағытының классификациясы және коды- 6В051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар. 

4 Білім беру бағдарламасының тобы- 6В051 - Биологиялық және сабақтас ғылымдар 

5 Кредит саны – 240  

6 Оқыту түрі- күндізгі  

7 Оқыту тілі – қазақша 

8 Берілетін академиялық дәреже: «6В05102- Биотехнология білім беру бағдарламасы бойынша 

жаратылыстану бакалавры» 

9 Білім беру бағдарламасының түрі– қолданыстағы  

10 БХСЖ деңгейі: 6 

11 ҰБШ деңгейі: 6 

12 СБШ деңгейі: 6 

13 ЖОО партнер (ББББ) –біріккен білім беру бағдарламасы 

ЖОО-партнер – Бен-Гурион университеті, Буэр-Шева қ., Израиль 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның KZ83LAA00018495   28.07.2020 ж. № 11 

15 Аккредиттеудің мерзім уақыты–мамандандырылған аккредиттеу бойынша куәлік SA №0113/2 агентства 

БСҚТҚА, 29 мамыр 2017 ж. – 27 мамыр 2022 ж. 

16 Миссия: ӛзінің зияткерлік потенциалын ашуға ұмтылатын және еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа 

үлгідегі кадрларды даярлау 

17 Пайымдауы: ғылыми зерттеулер саласында кӛшбасшы болу 

18 Құндылықтар: парасаттылық; академиялық адалдық; ашықтық; махаббат; зерттеу және кәсіби 

құзырлылыктарды үздіксіз қалыптастыру 

19 Білім беру бағдарламасының мақсаты: 

19.1 БББ стратегиялық мақсаты: Жаһандық мәселелерге бейімделген бәсекеге қабілетті мамандар даярлау 

19.2 БББ мақсаты: медициналық, тағамдық, экологиялық биотехнология саласында инновациялық, ғылыми, 

ӛндірістік қызметті жүзеге асыру үшін бітірушілердің құзырлылықтарын қалыптастыру, сондай-ақ сау даму 

мен кәсіби ӛзін-ӛзі жетілдіруді қамтамасыз ететін тұлғалық қасиеттерін дамыту 
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20. Бітірушінің атрибуттары (құзыреттіліктер мен оқыту нәтижелері негізінде құрастырылған): 

 

Атрибуттар Құзыреттіліктер түрлері 

Білім берудегі және информатикадағы 

жоғары кәсіпқойлық 

«Қатты» құзыреттер (Hard skills) 

 

Кәсіби-педагогикалық құзыреттілік  

 

(Professional pedagogical competencies) 

 

АКТ кәсіби құзыреттілігі  

 

Professional ICT Competencies  (Hard 

skills) 

 

Эмоциялық интеллект «Жұмсақ» құзыреттер (Soft skills) 

 Жаһандық сын-қатерлерге бейімделу 

Кӛшбасшылық 

Кәсіпкерлік ойлау 

Жаһандық азаматтық 

Академиялық адалдық принциптері 

мен мәдениетінің құндылығын 

қабылдау 
 

 

  



7 
 

21 Білім беру бағдарламасының біліктілік сипаттамасы«6В05105 – Биотехнология» 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасының Салық 

кодексінің 01-2017 жылдарға арналған «Кәсіптердің жіктемесі» Ұлттық жіктеуішіне сәйкес анықталады 

(Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі техникалық реттеу және метрология 

комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130-од бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген). 

Оның ішінде: 

- ғылыми-зерттеу институттары мен ЖОО-да маман (лаборант); 

- ӛндіріс зертханаларында технолог; 

- биотехнологиялық ӛндірістегі маман-технолог; 

- ауылшаруашылық биотехнологиясында маман; 

- тағам ӛндірісінің маманы; 

- биотехнолог селекционер; 

- экологиялық қызметтер мен ұйымдардағы маман; 

- университетте колледждерде оқытушы, және т.б.  

21.2 Қызмет кӛрсету саласы мен нысаны: 

Биотехнологиялық ӛнімдерді әртүрлі мақсаттарда ӛндіру және жаңа биотехнологиялық процестерді дамыту; 

микроорганизмдерді, ӛсімдіктерді, жануарларды таңдау. 

Бітірушілердің кәсіптік қызмет нысаны: 

- биотехнологиялық, биологиялық, медициналық, ауылшаруашылық бейіндегі ғылыми-зерттеу 

институттары мен университеттері; 

- азық-түлік және микробиологиялық, фармацевтикалық ӛндірістер, ауылшаруашылық кәсіпорындары 

ӛндіретін зауыттар мен зертханалар; 

- ботаникалық бақтар және зоологиялық парктер; 

- ӛсімдіктерді қорғау станциялары; 

- таңдау станциялары; 

- балық және мал шаруашылығы зауыттары; 

- экологиялық қызметтер мен ұйымдар; 

- ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылауға арналған зертханалар. 

21.3 Қызмет кӛрсету түрлері: 

- ӛндіріс пен технология; 

- іріктеу; 

- қызмет кӛрсету және пайдалану; 
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- монтаждау және іске қосу; 

- тәжірибелік зерттеулер 

- оқыту. 

21.4 Қызмет кӛрсету функциялары: 

- биотехнологиялық ӛнімдерді ӛндіруді енгізу; 

- биотехнологиялық ӛнімдердің сапасын бақылау; 

- биотехнологиялық ӛндірістің жеке сатылары мен шарттарын ұйымдастыру; 

- биотехнология саласында зерттеулер жүргізу. 
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22. «6В05102 - Биотехнология» ОБ түлегінің құзіреттілігі бойынша оқу нәтижелерін бөлу 
 

Құзіреттілік 

түрлері 

Кодтар 

 

Оқыту нәтижелері (Блум таксономиясы бойынша) 

Сараптамалық- 

зерттеу 

құзіреттілігі 

ON1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің ӛзекті 

білімдерін кӛрсетеді; Әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіру. 

ON2 Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи 

ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері негізгі ұғымдарды қолданады 

ON 3 Ӛзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ӛзара түсіністік, тӛзімділік және демократиялық құндылықтарының 

басымдықтарында ӛзінің азаматтық ұстанымын бекітеді. 

ON 4 Биология ғылымдарының теориялық жағдайын біледі және дәлелді түсіндіре алады,ӛсімдіктердің физиологиясын біледі және ӛсімдіктермен жұмыс істей 

алады 

ON 5 Микроскоппен дайын препараттармен және муляждармен жұмыс істей алады 

ON 6 Теориялық және практикалық білімдерді белгілердің тұқым қуалауының әртүрлі түрлерін сипаттау кезінде және генетика мәселелерін шешуде қолданады 

Кәсіби 

коммуникативті- 

этикалық 

құзіреттілік 

ON7 Адам ағзасының, жануарлар мен ӛсімдіктердің метаболикалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерген және оларды кәсіби қызметте қолданады 

ON 8 Ӛсімдік заттарының, ББЗ алмасу ерекшеліктерін түсінеді және дәрілік заттарды биотехнологиялық әдістермен алу үшін қолданады 

ON 9 Биотехнологияның кӛбею әдістерін біледі, стерильді жағдайда жұмыс істейді, деректердің статистикалық сенімділігін бағалайды, ең жақсы зерттеу 

әдістерін таңдайды. 

ON10 Биотехнологиялық процестің негізгі схемасын әзірлейді, негізгі биотехнологиялық жабдықты пайдаланады 

ON 11 Дәрілік заттарды ӛндірудің оңтайлы шарттарын анықтайды, моноклоналды антиденелерді, гендік терапияны қолдану мүмкіндігін талдайды 

ON 12 Әртүрлі табиғаттағы мутагендік факторларды зерттейді, геномдық, хромосомдық және гендік мутацияларды анықтау дағдыларын меңгерген 

ON 13 Маңызды биологиялық объектілерді сақтау мүмкіндігін пайдаланады, криоконсервация әдістерін меңгерген. Биотехнология саласындағы ғылыми зерттеу 

әдістерін біледі және оларды практикада пайдаланады, оқытылатын салада академиялық хат дағдыларын қолданады. 

«Жұмсақ» 

құзіреттілік 

(Soft skills) 

ON 14 Тамақ ӛнеркәсібінде қолданылатын биотехнология әдістеріне ие, экологиялық мәселелерді шешу үшін биотехнологиялық әдістер қолданылады 

ON 15 Бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ӛзара түсіністік, тӛзімділік, ӛзгенің меншігін құрметтеу, еркіндік, дамудың қажеттілігі мен қазіргі заманғы қоғамның 

дамуы мен демократиялық құндылықтарының қажеттілігіне негізделген білімдерін қолданады және фактілерді, құбылыстарды, теорияларды түсінеді.  
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23. ББ модульдерінің мазмұны  

 

 
Модуль атауы Пәннің атауы Көлемі (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

Философия 5 

Рухани жаңғыру  

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

Қолданбалы бизнес 

5 

Әлеуметтік-саясатану білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану 

Мәдениетттану, Психология 

4 

4 

Ақпараттық-коммуникативтік  Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

 Орыс тілі 

Шетел тілі 

Дене шынықтыру 

5 

 

10 

10 

8 

Фундаментальді биологияның негіздері   Ботаника 

 Зоология 

Адам анатомиясы 

Генетика 

6 

5 

5 

4 

Ағзалар физиологиясы  Ӛсімдіктер физиологиясы 

 Ӛсімдіктер жамылғысының реттелуі 

 Жануарлар физиологиясы 

 Адам физиологиясы 

 Фармакогнозия 

 Фармацевтикалық биотехнологияның негіздері 

 Оқу  

6 

 

4 

 

5 

 

3 

Жасушалық биотехнология  Эмбриология 

 Цитология және гистология 

 Биотехнология нысандары 

 Биотехнологиядағы инженерлік қолдау 

 Биотехнологиядағы үрдістер мен аппараттар 

 Жануарлар биотехнологиясы 

 Сүтқоректілер жасушаларының ӛсіріндісі 

 Биотехнология негіздері 

 Ӛсімдік жасушаларының ӛсірінділері 

 Ӛсімдіктер биотехнологиясы 

 Биометрия және мутациялық процесс 

 Биотехнологиядағы математикалық модельдеу  

 Биохимия 

 Клеткалық биотехнология 

 Биотехнологиялық жобалау 

 Зерттеудің биотехнологиялық әлдістері 

 Ӛндірістік  

4 

 

5 

4 

 

5 

 

4 

6 

 

7 

 

5 

5 

6 

 

2 

Медицинадағы биотехнология (minor)  Медициналық биотехнология 

 Микроағзалар биотехнологиясы 

 Вирусология 

5 

5 

5 
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 Микробиология 

 Мутагенез негіздері 

 Медицинадағы цитогенетика 

 

6 

Ӛндірістік биотехнология 

 

 Ауылшаруашылық биотехнологиясы 

 Мал дәргерлік биотехнология 

 Ӛндірістік биотехнология 

 Гигиена және санитария 

 Ӛндірістегі еңбек гигиенасы 

 Криобиология 

 Тӛменгі температуралар биологиясы 

 Тағамдық биотехнология 

 Тамақтанудағы биоиндустриясы 

 Молекулалық биотехнология 

 Бақылаудың биологиялық әдістері 

 Экологиялық биотехнология 

 Генетикадығы IT технологиясы 

 Гендік инженерия 

 Ӛндірістік  

 Ӛндірістік  

 Дипломалды  

5 

 

4 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

15 

3 

Қорытынды аттестаттау  Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 
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24. «Медицинадағы биотехнология» сертификацилық бағдарламасы (майнор) – 21 кредит 

 
Медицинадағы биотехнология 1-21 кредит 

1. Медициналық биотехнология -5 кредит 

2. Микроағзалар биотехнологиясы -5 кредит 

3. Вирусология  

Микробиология -5 кредит 

4. Мутагенез негіздері 

Медицинадағы цитогенетика -6 кредит 

 

Сертификациялық 

бағдарлама 

Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 
Медицинадағы 

биотехнология 
    Вирусология 

Микробиология 
 Медициналық 

биотехнология 
Мутагенез 

негіздері 

Медицинадағы 

цитогенетика 

Микроағзалар 

биотехнологиясы  
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25. Оқыту нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 
 

NN 

п/п 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

(30-50 сӛздер) 

Кредит 

саны 

Оқыту нәтижелері (кодтар) 

O
N

1
 

 O
N

 2
 

 O
N

 3
 

 O
N

 4
 

 O
N

 5
 

 O
N

 6
 

 O
N

 7
 

 O
N

 8
 

 O
N

 9
 

O
N

1
0
 

O
N

1
1
 

 O
N

1
2
 

 O
N

1
3
 

 O
N

1
4
 

 O
N

1
5
 

 

Жалпы білім беру циклы 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

P3 

 

Рухани жаңғыру Қазақстанды және қазіргі замандарды 

жаңғыртудың тарихи тәжірибесін. 

Ұлттық сана және оны қалыптастыру 

ерекшеліктері. «Мәңгілік ел» 

патриоттық акті және оның ұлттық 

сананың маңызы. Әлемдік әлемдегі 

қазіргі Қазақстандық сәйкестік. 

Рухани мұра және оны жаңғырту 

процестеріндегі рӛлі. Бәсекеге 

қабілеттілік пен прагматизм заманауи 

қоғамдық сананың құндылықтары 

ретінде. Меритократиялық қоғам 

және оның құндылықтары. Қазақстан 

«білім қоғамы» ретінде. Қазақстан 

«ақпараттық қоғам» және «цифрлық 

технологиялар» қоғамы. Рухани 

жаңарудағы жастардың басты 

рӛліболып табылады. 

5 + + +             

 Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері  

Мемлекет, заң, мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстардың негізгі ұғымдары. 

Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығының 

негіздері. Құқық қорғау органдары 

мен Қазақстан Республикасындағы 

сот. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдары. Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқық 

негіздері. Қазақстан Республикасында 

азаматтық және отбасылық құқық 

негіздері. Еңбек құқығы және 

Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік қамсыздандыру туралы 

заңы. Сыбайлас жемқорлық 

әрекеттері үшін заңды жауапкершілік. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру 

 + + +             

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

Табиғат пен қоғамның дамуы негізі, 

табиғи қорларды тиімді қолданудың 

заманауи тәсілдерін, тіршілік 

әрекеттің құқықты қауіпсіздікті 

+ + +             
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реттеу, қауіпті әсерлердің дамуын 

болжау және тӛтенше жағдайдың 

зардабын бағалау. Тірі 

организмдердің популияциялық 

жағдайын, экожүйенің бұзылу 

деңгейін, популияцияның 

динамикасымен құрылымын, 

қоғамдастықтағы тірі организмдердің 

әрекеттесу механизмдерін, қазіргі 

заманғы негізгі экологиялық 

мәселелер, адамның тірщілік 

ортасымен қауіпсіз әрекеттестігі, 

тӛтенше қауіпті жағдайларда теріс 

факторлардан қорғану,  ӛндірістік, 

әлеуметтік, тұрмыстық салалардағы 

оқыс жағдайлардың болу мүмкіндігін 

болжау, техногенді және табиғи 

тӛтенше  жағдайларда дұрыс шешім 

қабылдау. 

Қолданбалы 

бизнес  

Бұл пән бизнес-жоспардың 

әдістемелік негіздерін талқылайды. 

«Қолданбалы бизнес» курсы сату 

нарығын талдау әдістерін, ӛнімнің 

сипаттамасын, ӛндіріс жоспарын 

әзірлеу мен ұсынуды, маркетинг 

жоспары мен ұйымдастыру жоспарын 

әзірлеуді және ұсынуды, сондай-ақ 

қаржы жоспарын әзірлеуді және 

ұсынуды қамтиды. Курстың мақсаты 

студенттерді қолданбалы бизнес 

негіздерімен таныстыру. 

+ + +             

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

P4 Ботаника Ботаника-ӛсімдіктер туралы ғылым. 

Ӛсімдіктердің вегетативтік, 

генеративтік мүшелерінің 

анатомиялық және морфологиялық 

құрылыстық ерекшеліктерін, жеке 

ӛсімдіктердің мүшелерінің 

құрылысының, олардың атқаратын 

қызметтерін оқытады.Пән тӛменгі 

және жоғарғы ӛсімдіктердің алуан 

түрлілігі, олардың құрылысын, 

жіктелуін, эволюциялық дамудың 

экологиялық формаларын 

оқытады.Ӛсімдіктердің табиғаттағы 

рӛлі және адамның шаруашылық 

ӛміріндегі маңызы туралы түсінік 

береді. 

6    + + +          

P5 Зоология  Организмдер классификациясының 5    + + +          
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принциптері туралы білім; 

жануарлардың негізгі таксондарының 

морфо-физиологиялық ерекшеліктері, 

биосферадағы энергиясындағы және 

заттар трансформациясындағы 

жануарлардың рӛлі; биосфераның 

тұрақтылығын сақтап тұруда 

биологиялық әр түрліліктің 

мағынасы; жануарлардың 

филогенетикалық эволюциясындағы 

негізгі этаптары оқытылады. 

P6 Адам анатомиясы Адам анатомиясының әдістерін және 

міндеттерін организмнің функциясын 

ғылым ретінде оқытатын пән. Адам 

анатомиясының дамуындағы негізігі 

тарихи этаптарын, организмдердің 

физиологиялық функциясын және 

олардың жүйесін реттеу, адам 

организмнің дамуындағы құрылымды 

және функционалды параметрлерді 

қарастырады. 

5    + + +          

P7 Генетика  Ген, тұқым қуалау материалдарының 

берілу заңдылықтары, Г.Мендель, 

Т.Морган заңдары, тұқым қуалау 

ақпараттарының және берілу 

заңдылықтарының нақты 

механизмдері, тұқым қуалау 

материалдарының берілуіндегі ӛзгеру 

процестері туралы түсінік 

береді.Генетиканың әдістері мен 

принциптері биология 

ғылымдарының барлық жүйесінде 

қолданылатынын оқытады. 

4    + + +          

P8 Биотехнология 

нысандары 

Биотехнологияның негізгі 

биологиялық нысандары туралы 

ұғым. Жасуша құрылысын, 

қасиеттерін, тіршілік әрекеттерінің 

принциптерін. Ӛсірудің 

ерекшеліктерін және әр түрлі 

биологиялық нысандарды әр салада 

қолдану.Әр түрлі биологиялық 

объектілерді ӛсіру ерекшеліктері және 

қолдану саласын оқытады. 

5         + +      

P9 Биотехнология 

негіздері 

Модификацияланған бионысандарды 

жаңа қасиеттерін беру мақсатында 

технологиялық тәсілдер қолдану 

арқылы алу немесе жаңа заттарды 

ӛндіру мүмкіндіктері; мақсатты 

ӛнімді тазалау және бӛліп алу, негізгі 

алу принциптері. Биотехнология 

4         + +      
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әдістерін әртүрлі салаларда 

қолданатынын оқытады. 

P10 Биохимия  Биохимия – тірі жасушаның 

химиялық құрамын зерттейтін ғылым. 

Биологиялық заттардың әр түрлі 

класстарының химиялық құрамымен 

құрылысының ерекшеліктері жӛнінде. 

Тіршілік әрекетінің негізі болатын 

жасушадағы маңызды биохимиялық 

процестерді қарастырады.Тірі 

ағзалардың тіршілік 

құрылымдарының биохимиялық 

қасиеттерін зерттеуді және ағзадағы 

жаушалардың түзілуіне ықпал ететін 

органикалық заттар мен 

қосылыстарды қарастырады. 

6         + +      

P11 Клеткалық 

биотехнология 

Кӛпжасушалы организмдердің 

ұлпаларынан және жекелеген 

жасушаларын бӛліп алуымен 

байланысты биотехнологияның 

бағыты. Жасушалық 

биотехнологияның негізгі әдісі 

протопласттарды қосылу мен бӛліп 

алу болып табылады. Жасанды 

қоректік ортада ұлпалармен 

жасушаларды ӛсіруін 

оқытады.Нуклеиндік қышқылдардың 

және ақуыздардың молекулаларымен 

жұмыс істеу, бактерия 

жасушаларында гендерді клондауын 

қарастырады.  

5         + +      

P12 Медициналық 

биотехнология 

Биологиялық белсенді заттардың, 

ферменттердің, антибиотиктердің, 

гормондардың,  интерферондардың 

алу механизмдерін зерттейтін 

биотехнология саласы. Сонымен 

қатар діңгек жасушаларын алу 

мәселелерін, гендік терапия, оның 

бағдарламасын, экстракорпоралды 

ұрықтандырудың жүру әдістерін 

зерттейді. 

5           + +    

P13 Микроорганиздер 

биотехнологиясы 

Ферменттер, гормондар, витаминдер, 

антибиотиктерді биологиялық 

белсенді заттарды алуда 

қолданылатын микроорганизмдердің 

процестерін қарастыратын 

биотехнология саласы. 

Микроорганизмдерді тағамдық, 

экологиялық, ауылшаруашылық 

биотехнологиясында, шығу тегі 

5           + +    
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микробиологиялық инсектицидтер 

ӛндірісінде қолдану мәселелерін 

қарастырады. 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

P14 Ӛсімдіктер 

физиологиясы 

Ӛсімдікағзасыныңфизиологиялықжән

еалмасупроцестері: суалмасу, 

фотосинтез, тынысалу, 

минералдықзаттардыңтүсуіжәнеқозға

лысы, ӛсуіжәнедамуы. 

Минералдыққоректенумеханизмдері, 

макрожәнемикроэлементтер, 

ӛсімдіктердіңқолайсызфакторларғатӛз

імділігінқалыптастырумеханизмдері 

6       + +        

P15 Ӛсімдіктер 

жамылғысының 

реттелуі 

Ӛсімдіктерде ӛтетін заталмасу 

процестерін және физиологиялық 

процестерінің табиғаты жӛнінде, 

олардың сыртқы ортамен ӛзара 

байланысының заңдылығы мен 

жүйелілігіің механизімдерін оқытады. 

Ӛсімдіктердің қызметінің 

молекулярлық физиологиялық 

негіздері зерттеледі. Берілген пәнді 

оқытуда келесі пәндердін білі реттелу 

негізін. Пән судың реттелуі, 

фотосинтетикалық процесстер, 

минералды қоректену, ӛсімдік 

организмінің дамуы мен ӛсуін 

оқытады. 

      + +        

P16 

 

Адам 

физиологиясы  

Адам физиологиясының әдістерін 

және міндеттерін организмнің 

функциясын ғылым ретінде оқытатын 

пән. Физиологияның дамуындағы 

негізігі тарихи этаптарын, 

организмдердің физиологиялық 

функциясын және олардың жүйесін 

реттеу, адам организмнің дамуындағы 

құрылымды және функционалды 

параметрлерді қарастырады. 

4       + +        

Жануарлар 

физиологиясы 

Кіріспе. Жануарлар 

физиологиясының даму тарихы. Ӛзін 

реттеуші жүйенің ашылуы. Организм. 

Жасуша. Қоздырушы ұлпалардың 

физиологиясы. Тынысалу жүйесінің 

физиологиясы. Жануарлардың 

қанайналу жүйесінің физиологиясы. 

Организм сұйық ортасының 

физиологиясы. Заталмасу 

физиологиясы. Энергетикалық 

заталмасу. Жылу алмасу 

      + +        
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физиологиясы. Жануарлардың сыртқа 

шығару жүйесінің физиологиясы.  

P17 

 

Фармакогнозия Жануар және ӛсімдік тектестерден 

дәрілік заттар алу, алкалоидтар, 

тағамдық ақуыздар, нуклеин 

қышкылдары, нуклеозидтер, 

нуклеотидтер антиметаболиттер, 

липидтер, антиоксиданттар, 

антибиотиктер, дәрумендер, 

ферменттер, аминқышқылдар, 

гормондар, вакциналар, антидене, 

қанның компоненттері, 

диагностикалық препараттар. 

5       + +        

Фармацевтикалық 

биотехнология 

негіздері 

Биотехнологиялық әдістер арқылы 

мынадай антибиотиктер, дәрумендер, 

ферменттер, аминқышқылдар, 

гормондар, вакциналар, қышқылдар, 

антиденелер, қан компоненттерін, 

диагностикалық препараттар, 

иммуномодуляторлар, алкалоидтар, 

тағамдық ақуыздар, нуклеин 

қышқылдар, нуклеозидтер, майлар, 

антиметаболиттер, антиоксиданттар 

терапиялық заттар алу. 

      + +        

P18 

 

Цитология және 

гистология 

Эукариот жасушасының құрылымды-

функцияналды ұйымдастырылуы 

туралы негізгі білім; жасушалардың 

ӛлу мен кӛбеюі заңдылықтары; діңгек 

жасушалардың құрамы және 

ұлпалармен мүшелердің құралуы 

кезінде жасуша клондарының 

функционалды мамандалған 

заңдылықтарын; адам және 

жануарлардың негізгі ұлпаларының  

морфофизиологиялық және 

классификацияларының 

ерекшеліктерін, олардың гистогенезі 

мен регенерация заңдылықтарын 

оқытады. 

4         + +      

Эмбриология  Эмбриология – тек эмбрионның 

құрылуын оқытатын ғылым ғана емес, 

сонымен қатар жыныс жасушаларын 

жасалу жолдарындағы оның барлық 

құрылымының басталуын оқытады. 

Сонымен қатар эмбриология саласына 

ұрыққа физика-химиялық 

факторлардың әсер етуін зерттеуді 

қарастырады. 

        + +      

P19 

 

Биотехнологиядағ

ы үрдістер мен 

Пән ӛнеркәсіптік, зертханалық және 

диагностикалық бағыттағы 

4         + +      
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аппараттар биотехнологиялық жабдықтарды 

құрастыру және пайдаланудың 

теориялық негіздерін ашады. 

Ферментерлердің, 

стерилизаторлардың жұмыс істеу 

және қызмет кӛрсету ерекшеліктері, 

дайындаушылар мен миксерлер 

ортасы. Зертханалық, жартылай 

ӛнеркәсіптік және ӛндірістік 

қолдануға арналған жабдықтарды 

қарастырады. 

Биотехнологияда 

ғы инженерлік 

қолдау 

Биотехнологиялық ӛнеркәсіп 

ӛнімдерін алу кезінде ферментация, 

бақылау және жаппай алмасу 

процестерін оңтайландыруға, 

автоматтандыруға мүмкіндік беретін 

технологиялық жабдықтарды 

құрастыру саласындағы инженерлік 

шешімдер. Ферментерлердің, 

стерилизаторлардың жұмыс істеу 

және қызмет кӛрсету ерекшеліктері, 

дайындаушылар мен миксерлер 

ортасы. Зертханалық, жартылай 

ӛнеркәсіптік және ӛндірістік 

қолдануға арналған жабдықтар 

туралы оқытады.. 

        + +      

P20 

 

Жануарлар 

биотехнологиясы 

Жануарлар жасушаларын ӛсіру, 

әдістері, ерекшеліктері. 

Ауылшаруашылық жануарлардың 

ӛсіп ӛнуі биотехнологиясы. Ұрық 

тасымалдау әдістерін. Криобанктер. 

Трасгенді организмедерді алу, негізгі 

принциптері, әдістемелік негізін. 

Гендік инженерия саласында 

жануарларды қолдануын 

қарастырады. 

5         + +      

Сүтқоректілір 

жасушаларының 

ӛсіріндісі 

Моноклоналды антидене алу және 

ашылу тарихы.Гибридомаларды алу, 

әдістемелік ерекшеліктері. 

Моноклоналды антиденелерді 

аруларды диагностикалауда, 

аруларды емдеуде және  алдын алуда, 

заттарды жоғары эффектівті 

тазалауда, биосенсорлар үшін қолдану 

мүмкіншіліктерін оқытады.. 

        + +      

P21 
 

Ӛсімдіктер 

биотехнологиясы 

Ӛсімдік жасушаларын және каллусты 

ӛсіріндіні жасанды стерильді 

жағдайда ӛсіру туралы ғылым. 

Гаплоидты ӛсімдіктердің әдістері, 

вируссыз ӛсімдіктерді алу, 

6         + +      
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микроклоналды кӛбейту.  Қожайынды 

бағалы белгілері бар жаңа 

организмдерді алуда ӛсімдіктердің 

генетикалық инженериясының 

мүмкіндіктерін оқытады. 

Ӛсімдік 

жасушаларының 

ӛсірінділері 

Ӛсімдіктердің жасушалық дақылдары, 

оқшауланған протопластар. 

Соматикалық гибридтерді алу 

практикалық және ғылыми 

қызығушылық тудырады. аталық 

және аналық гаметофит ӛсіріндісінде 

аплоидті ӛсімдіктерді алу әдістемесін 

қолдану. Жаңа белгілері бар 

ӛсімдіктер сорттарын алуға арналған 

жасушалық селекциясын оқытады. 

        + +      

P22 
 

Биометрия және 

мутациялық 

процесс 

Биологиялық зерттеулердің 

математикалық талдауы. 

Эксперименттерде алынған 

нәтижелердің дұрыстығын объектінің 

ерекшеліктеріне, эксперимент 

әдістемесіне байланысты әр түрлі 

әдістермен анықтаужүйелік ойлануға 

қабілеттілік кӛрсету, жаңа білімдер 

мен іскерліктерді ӛзіндік меңгеру 

және пайдалану, бар ақпараттарды 

ӛзіндік сараптау керек.Биологиялық 

әртүрлі тәжірибелік жұмыстарды 

салыстырмалы талдау, жүйелік 

ойлануға қабілеттілік кӛрсету, жаңа 

технологиялар мен іскерліктерді 

ӛзіндік меңгеру және пайдалану, бар 

ақпараттарды ӛзіндік сараптауын 

қарастырады. Пән бойынша тұқым 

қуалайтын материалдың ӛзгеруіне 

әсер ететін мутагенді факторлар 

қарастырылады, хромосомалық және 

молекулалық деңгейлердегі 

мутацияны анықтау әдістері 

ұсынылады, әртүрлі деңгейдегі 

мутацияны анықтау әдістері 

енгізіледі, мутациялардан туындаған 

әр түрлі аурулар сипатталады 

5         + +      

Биотехнологияда 

Ғы 

математикалық 

моделдеу 

Пән биотехнологиялық процестердегі 

компьютерлік моделдеудің әр түрлі 

аспектілерін және қойылған 

мақсаттың – жүйесімен компьютерлік 

жүзеге асыруға дейінгі 

математикалық моделдерді дайындау, 

алынған нәтижені талдап беру. 

Математикалық моделдеу және 

        + +      
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компьютерлік моделдеу туралы 

жалпы мәліметтер, биотехнологиялық 

процестердің және жүйелердің қазіргі 

заманғы компьютерлік  моделдеу 

әдістемелігі берілген. 

Микроорганизмдерді үздіксіз 

ӛсірудегі математикалық моделдер 

процесінің кинетикасы және 

биокатализ, биосинтез ӛнімінің 

мембрандық бӛлінуі, медицинадағы 

биотехнологиялық процестерді 

оқытады. 

P23 
 

Биотехнология 

лық жобалау 

Пән биотехнологиялық үрдістерді 

ұйымдастырудың негізгі 

принциптерін қарастырумен, 

ферментация технологияларын 

әзірлеумен, биотехнология 

әдістерімен алынған заттарды бӛліп 

алу және тазартумен айналысады. 

Биотехнологиялық ӛндіріс 

объектілерін ұйымдастыру мен 

салудың негізгі принциптері 

оқытылады. Қауіпсіздік 

техникасының негіздерін 

қарастырады. 

6         + +      

Зерттеудің 

биотехнологиялы

қ әдістері 

Биологиялық зерттеулерде 

қолданылатын жасушалық және 

молекулалық биотехнологиядағы 

әдістерді оқытатын пән. Нуклеотидтік 

бірізділікті секвенирлеу, 

полимераздытізбекті реакция, 

моноклоналды 

антидене.Биотехнологиялық 

зертханалық және далалық 

биологиялық тәжірибелерді жүргізуді 

студенттерге үйрету,зертханалық 

жануарларда нуклеин 

қышқылдарымен тәжірибе жүргізу 

дағдыларын қалыптастыруын 

оқытады. 

        + +      

P24 
 

Микробиология Микробиология тарихын, зерттеу 

әдістерін,эукариотты мен 

прокариоттымикроорганизмдердіңмо

рфологиясын, құрылымыкӛбеюін 

ӛсіруі,метаболизмі мен 

генетикасықарастырады. Қазіргі  

кездегі микробиологияның дамуы 

мына бағыттарда: фундаментальды 

зерттеулер (метоболизм жолдарын  

анықтау, ферменттерді бӛліп алу, 

5           + +    
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тазалау, заттардың алмасуын 

зерттейді. клеткааралық қатынастың 

табиғатын және популяциядағы 

клеткалардың ӛзара байланысын 

анықтау; медицина, ветеринария, 

ауылшаруашылық ӛндірістік 

микробиологиямен тығыз байланысты 

болатындығын оқытады. 

Вирусология Вирусология тарихы. Вирус 

бӛлшектерінің құрылымын. Вирусты 

инфекциялардың түрлерін,олардың 

инфекциялық қасиеттерін зерттейді, 

олар тудыратын аурулардан сақтану 

шараларын, диагностикасын және 

емдеу жұмыстарын қарастырады.  

Вирустың жасушамен ӛзара 

әрекетінің түрлері.  Вирустар 

классификациясы.Вирусты 

бӛлшектердің геномдарының 

құрастырылуын оқытады. 

          + +    

P25 
 

Медицинадағы 

цитогенетика 

Пән тұқымқуалайтын ауытқуларды 

негізін қарастырады, маңызды 

ұғымдарды ұсынады, мутагенді 

факторлардың әсерінен және тұқым 

қуалайтын хромосомалық 

мутацияның классификациясын. 

Цитогенетикалық мутацияларды 

анықтайтын әдістерді оқытады. 

6           + +    

Мутагенез 

негіздері 

Пән әр түрлі мутагенездің әсер етуін 

оқытады, мутация түрлерін 

қарастырады, сонымен қатар тұқым 

қуалайтын ауытқулардың 

фундаменталды негізін, гендік 

хромосомдық мутациялар 

классификациясына негізгі түсінік 

береді, молекулярлы –генетикалық 

және цитогенетикалық ауытқулардың 

әдістерін тестілеуін оқытады. 

          + +    

Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

P26 Ӛндірістік 

биотехнология 

Пән энергиялық мәселелерді шешетін 

медициналық препараттарды, 

тағамдық ӛнімдерді алу үшін 

ӛндірістік аумақта биотехнологиялық 

әдістерді қолдану мақсаты мен 

міндеттерін қарастырады. 

Витаминдерді, антибиотиктерді, 

биогаз, сүтқышқылды ашыған 

ӛнімдерді, спиртті алуды нан ашыту 

қарастырады. 

4             + + + 



23 
 

P27 Молекулалық 

биотехнология 

ДНҚ модификациясын, 

репарациясын, рекомбинациясын, 

репликация, рестрикция процестерін 

оқытатын пән. Геннің жіңішке 

құрылымы, биомембрана құрылымы, 

ақуыз биосинтез процесі: 

транскрипция, трансляция, 

процессинг және РНҚ 

сплайсингі,модулятор гендердің 

жалпы қызметі белгінің даму 

процесін немесе басқа да генетикалық 

құбылыстарды ӛзгертіп кӛрсету 

қарастырылады. 

5             + + + 

Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

P28 

 

Ауылшаруашылы

қ 

биотехнологиясы 

Ӛндірістік биотехнология арам 

шӛптерге, бунақденелі зиянкестерге, 

жануарлар мен ӛсімдіктер 

паразиттеріне тӛзімді организмдерді 

алу мүмкіндіктерін оқытады. 

Инсектицидтерге, пестицидтерге, 

гербицидтерге тӛзімді трансгенді 

жануарлар мен ӛсімдіктерді алу 

механизмдерін зерттелуін 

қарастырады. 

5             + + + 

Мал дәрігерлік 

биотехнология 

Мал дәрігерлік 

биотехнологияветеринарлық 

тәжірибелерде қолданылатын 

интерферондарды, гормондарды, 

антибиотиктерді, ферменттерді, 

биологиялық активті заттарды алу 

процестерін, механизмдерін оқытады. 

Сонымен қатар жануарларды емдеуде 

гендік терапияның мүмкіндіктерін, 

экстракорпоралды ұрықтандыруды 

жүргізу әдістерін қарастырады. 

            + + + 

P29 
 

Ӛндірістегі еңбек 

гигиенасы  

Антропогендік күштерді нормалауға 

гигиеналық тәсілдер. Зиянды 

ӛндірістік факторлар: шу, вибрация, 

электромагниттік әсерлер. Ӛндірістік 

жайлардағы микроклимат. Қоршаған 

ортаның негізгі ластағыштар: 

ӛнеркәсіптік ӛндіріс. Атмосфераға 

қауіпті ӛнеркәсіптік ӛндірістің 

әсерінің деңгейін түсіру. Қалдық 

газдарды тазалайтын ӛндірістік негізгі 

әдістер. Қоршаған ортаға ӛндіріс 

қалдықтарының әсерін оқытады. 

4             + + + 

Гигиена және 

санитария 

Еңбек гигиенасы қоғамның қазіргі 

заманғы даму кезеңіндегі ролі ғылым 
            + + + 
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ретінде. Ӛндірістік микроклимат. 

Ӛндірістік шаң және оның 

гигиеналық маңызы. Шуыл ӛндірістік 

саланың жағымсыз факторы ретінде. 

Ӛндірістік стресс. Эмоционалды жану 

синдромы. Жоғарғы және тӛменгі ауа 

қысымы. Ӛндірістік жайлардың 

аэроионизациясын қарастырады. 

P30 
 

Криобиология Криобиология –экстремалды тӛменгі 

температурада жасушада, ұлпаларда, 

мүшелерде тұтас организмде жүріп 

жатқан процестерді зерттейтін ғылым. 

Сұйық азотты температурада 

жасушадағы жүріп жатқан 

биохимиялық процестерді зерттейді. 

Биологиялық нысандарды сақтау үшін 

криоқатыру әдістері осы салада 

қолданылатыны қарастырады. 

4             + + + 

Тӛменгі 

температураларби

ологиясы 

Пән тӛменгі температурада 

жасушадағы ақуыздар мен майларда 

жүретін ӛзгерістерді оқытады. 

Тӛменгі температура жасуша, ұлпа 

және ағзаларға аз және кӛп мӛлшерде 

әсер етуін, тӛменгі температурада зат 

алмасу процессінің бұзылуын, 

биохимиялық процестің динамикалық 

тепе-теңдігінің бұзылуын, әр түрлі 

ферменттердің белсенділігі 

температураның күрт тӛмендеуіне 

түрліше әсер етуін түсіндіреді. 

Криозақымдауды тоқтатын немесе 

алдын алатын криопротекторлардың, 

заттардың, классификациясы мен 

қолдану әдістеріқарастырылады. 

            + + + 
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Тағамдық 

биотехнология 

Тағам ӛнімдерін алу үшін 

биотехнологиялық әдістерді 

қолдануды қарастыратын 

Биотехнология бағыты. Нан, спирт, 

сыра, шарап, ірімшік, айран және т.б. 

сияқты ӛнімдерді алу тәсілдері 

қарастырылған. Сондай-ақ тамақ 

ӛнімдерінің сапасын арттыру 

процестерді оқытады. 

5             + + + 

Тамақтанудағы 

биоиндустриясы 

Пән биотехнолгия әдістері арқылы 

тамақтану ӛнімдерін алуда ӛндірістік 

әдістерді оңтайландыру тәсілдерін 

оқытады. Амилолитикалық 

ферменттерді қолдану нәтижесінде 

ашу процестерінің жылдамдауы, 

ашытқылардың таза ӛсіріндісін, және 

            + + + 
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сүтқышқылды бактерияларды 

қолдану соңғы ӛнімнің сапасын 

кӛбірек жақсартуын оқытады.. 

P32 
 

Экологиялық 

биотехнология  

Қоршаған ортаны қорғау және 

қалдықтарды қайта ӛңдеу үшін 

биологиялық нысандармен 

биологиялық әдістерді қолдануды 

оқытатын пән. Жануарлар мен 

ӛсімдіктерді қорғау үшін 

биологиялық күресу әдісін, ластайтын 

элементтерді, бұзу және активті бӛліп 

алу жолымен қоршаған ортаны 

ремедиациялауды,қатты коммуналды 

қалдықтарды, тұрып қалған сулардың 

тұнбасын пайдалануды, топырақ 

гумусын, құрамын қалыпқа келтіру, 

нитрификациялау, су құбырларын 

ӛңдеу жолдарын оқытады. 

5             + + + 

Бақылаудың 

биологиялық 

әдістері 

Пән қоршаған ортаның ластануын 

бақылау үшін биологиялық 

объектілерді қолдану мүмкіндігін 

қарастырады – атмосфера, гидрофера, 

топырақ, биологиялық индикация. 

Биологиялық объектілер, оларды жер 

үсті су қоймаларының, Топырақтың 

және атмосфералық ауаның 

ластануын биоиндикациялау үшін 

қолдану ерекшеліктерін оқытады. 

            + + + 
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Гендік инженерия Плазмидалар, векторлар, рестрикция-

модификация ферменттер, 

генклондау, жануарлар мен 

ӛсімдіктер гендік инженериясы, 

гендиагностикасы, бӛтен гендердегі 

экспрессия процестері, эукариот 

жасушаларының клондалған ДНҚ 

және бактерия трансформациясы 

туралы оқытатын биотехнологияның 

саласын қарастырады. 

5             + + + 

Генетикадағы IT-

технология 

Пән мутагендік факторлардың әсер 

етуі нәтижесінде ұрпақтағы тұқым 

қуалаушылық және хромосомалық 

патологиялардың дамуын болжау 

үшін ақпараттық технологияларды 

қолдану мүмкіндіктерін, сонымен 

қатар гендердің тұқым қуалаушылық 

типтерін және олардың ӛзара 

әрекеттесуін ескере отырып, 

зерттелуін қарастырады. 

            + + + 
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26. Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

 
NN 

р/с 

Қалыптасқан 

құзырлық (кодтар) 

Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

Қанағантанарлықсыз 

 

Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

1 ЖББҚ 1 Қазақстанның заманауи 

тарихын, философиясын, 

қоғамдық ғылымдардың ӛзекті 

бағыттарын білмейді, ӛздерінің 

кәсіби қызметінде ғылыми 

кӛзқарас пен азаматтық 

ұстанымды кӛрсетпейді, 

республиканың экономикалық, 

құқықтық, идеологиялық, 

мәдени, экологиялық ӛзін-ӛзі 

қамтамасыз ету бағытында 

жеделдетілген жаңғырту 

кезеңіндегі дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруға қатыспайды. 

 

 

Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихын, философиясын, 

қоғамдық ғылымдардың қазіргі 

заманғы бағыттарын аз 

меңгерген, ӛзінің кәсіби 

қызметінде ғылыми кӛзқарасты 

және азаматтықты жеткіліксіз 

кӛрсетеді, республиканың 

экономикалық, құқықтық, 

идеологиялық, мәдени, 

экологиялық ӛзін-ӛзі қамтамасыз 

ету бағытында жеделдетілген 

жаңғырту кезеңінде дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруға нашар қатысады. 

 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихын, философиясын, 

қоғамдық ғылымдардың ӛзекті 

бағыттарын зерттеуге арналған 

негізгі ұғымдарды, теориялар мен 

тәсілдерді жақсы біледі, ғылыми 

кӛзқарасты басшылыққа алады 

және ӛзінің кәсіби қызметінде 

белгілі бір азаматтық ұстанымға 

ие болады. Экономикалық, 

құқықтық, идеологиялық, 

мәдени, экологиялық ӛзін-ӛзі 

қамтамасыз ету бағытында 

республиканы жеделдетіп 

жаңғырту кезеңінде дамудың 

қазақстандық моделін 

қалыптастыруға қатысады. 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихын, 

философиясын, әлеуметтік 

ғылымдардың қазіргі заманғы 

бағыттарын зерттеуге арналған негізгі 

ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді 

еркін меңгерген, әлеуметтік ғылымдар 

саласындағы ӛзекті мәселелерде жақсы 

біледі, ӛзінің кәсіби қызметінде 

белсенді азаматтық ұстанымы 

қалыптасқан. Республиканың 

экономикалық, құқықтық, 

идеологиялық, мәдени, экологиялық 

ӛзін-ӛзі қамтамасыз ету бағытында 

жеделдетілген модернизациялау 

кезеңінде дамудың қазақстандық 

моделін қалыптастыруға белсене 

қатысады. 

3 БҚ1 

 

Ботаника, зоология, анатомия 

және адам физиологиясы және 

экологиялық генетика 

саласында жүйелі білімге ие 

емес; биологиялық жүйелердің 

тұтастығы туралы білмейді, 

танымдық процестерді 

басқаруға қатыспайды;себеп-

салдарлық байланысы жоқ, 

ұқсастықтар мен 

айырмашылықтардың 

ерекшеліктерін іс жүзінде 

анықтамайды, оқу материалын 

синтездеуге және талдауға, оны 

қорытуға және жүйелендіруге 

қабілетсіз, практикалық және 

эксперименталдық қызметте 

білім мен дағдыларды білмейді. 

Ботаника, зоология, анатомия 

және адам физиологиясы және 

экологиялық генетика 

саласындағы жүйелік білімдер 

жеткіліксіз; биологиялық 

жүйелердің тұтастығын нашар 

түсінеді; 

себеп-салдарлы байланыстары 

сирек кездеседі және ұқсастықтар 

мен айырмашылықтарды 

анықтайды; оқу материалдарын 

жеткілікті түрде талдауға және 

синтездеуге, оны 

қорытындылайды және жіктей 

алады; практикалық және 

эксперименталды іс-әрекеттегі 

білім мен дағдыларды біледі. 

Ботаника, зоология, адам 

анатомиясы және адам 

физиологиясы және экологиялық 

генетика жүйелік білімдерін 

жақсы деңгейде иеленеді; 

биологиялық жүйелердің 

тұтастығы туралы жалпы 

түсінікке ие, танымдық 

үдерістерді басқара алады; себеп-

салдар байланысын анықтайды, 

ұқсастықтар мен 

айырмашылықтардың 

ерекшеліктерін анықтайды, оқу 

материалын талдап синтездейді, 

ОНы қорытындылап жіктей 

алады; практикалық және 

эксперименталдық іс-әрекетте 

үнемі білім мен дағдыларды 

жақсы біледі. 

Ботаника, зоология, анатомия және 

адам физиологиясы және экологиялық 

генетика саласындағы жоғары деңгейлі 

жүйелік білімдерге ие, биологиялық 

жүйелердің тұтастығын жақсы 

түсінеді, танымдық үдерістерді 

белсенді басқара алады; 

себеп-салдарлық қатынастарды еркін 

табады, ұқсастықтар мен 

айырмашылықтардың ерекшеліктерін 

анықтайды, оқу материалын талдайды 

және синтездейді, ОНы 

қорытындылайды және жіктейді; 

практикалық және тәжірибелік 

қызметте білім мен дағдыларды ӛте 

жақсы біледі. 

4 БҚ2 Адамның, жануарлардың және 

ӛсімдіктердің физиологиялық 

функцияларын реттеу жүйесін 

білмейді және олардың 

биотехнологияда қолданылуы 

жағдайында организмдердің 

құрылымдық ерекшеліктерін 

Адам, жануарлар мен 

ӛсімдіктердің физиологиялық 

қызметтерін реттеу жүйесін 

біледі. 
 

Адамдар, жануарлар мен 

ӛсімдіктердің физиологиялық 

қызметтерін реттеу жүйесін 

меңгерген және оларды 

биотехнологияда қолданады, 

организмдердің құрылымдық 

ерекшеліктерін жақсы біледі. 

Адамдардың, жануарлардың және 

ӛсімдіктердің физиологиялық 

қызметтерін реттеу жүйесін анық 

кӛрсетеді және оларды 

биотехнологияда қолданады, 

ағзалардың құрылымдық 

ерекшеліктерін аналитикалық түрде 
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білмейді.  ӛте жақсы біледі 

5 БҚ3 Заманауи жабдықтарды 

пайдалана алмайды, жобалау 

және зертханалық зерттеудің 

әдіснамалық негіздерін 

білмейді. 

Заманауи жабдықтарды 

пайдалана отырып, зертханалық 

жұмыстарды жобалау мен 

жүргізудің әдіснамалық 

негіздерін қолданады; 

ақпараттарды талдайды, мәселені 

біледі. 

Заманауи жабдықтарды 

пайдалана отырып зертханалық 

зерттеулерді жобалаудың және 

әдіснамалық негіздерін жақсы 

қолданады; ақпараттарды 

талдайды, проблеманы 

анықтайды, мақсаттарды жақсы 

біледі. 

 

Заманауи жабдықтарды пайдалана 

отырып зертханалық зерттеулерді 

жобалаудың және әдіснамалық 

негіздерін анық қолданады; 

ақпараттарды талдайды, проблеманы 

анықтайды, міндеттерді белгілейді 

және оларды биотехнология әдістерін 

ӛте жақсы біледі. 

6 БҚ 4 Микробиологияның, 

медициналық 

биотехнологияның, 

цитогенетиканың негізгі 

ұғымдарын меңгермеген,. 

Микроорганизмдермен жұмыс 

істеуді білмейді. 

Хромосомалардың 

морфологиясын анықтау 

ережелерін білмейді. 

Кариотиптермен жұмыс істеу 

әдістерін әлсіз меңгерген, 

хромосомалық және гендік  

мутацияларын анықтай алмайды, 

медицина биотехнологиясында 

қолданылатын негізгі әдістерді 

жеткіліксізбіледі. 

Хромосомдық 

мутациялардыжақсы анықтайды, 

кариотиптеуді біледі, 

микроорганизмдермен жұмыс 

жасай алады, микробиология 

және вирусологиядағы негізгі 

түсініктерді жақсы біледі. 

Еркін түрде микроорганизмдермен 

жұмыс жасайтын әдістерді біледі, 

кариотип бойынша тұқым қуалайтын 

және хромосомалық ауытқуларды ӛз 

бетінше анықтауды біледі, міндеттерді 

қойып және шешіп, ӛте жақсы біледі. 

7 КҚ1 Биотехнологиялық 

процестердегі негізгі 

параметрлерді ӛлшеу үшін 

техникалық заттарды қолдана 

білмейді, ӛндірістік 

биотехнологияның негізгі 

түсініктерін білмейді, 

лабораториялық жұмыстың 

дағдыларын білмейді. 

Әлсіз түрде биотехнологиялық 

процестердегі негізгі 

параметрлерді ӛлшеу үшін 

техникалық заттарды анықтайды, 

ӛндірістік биотехнологияның 

негізгі түсініктерін жеткіліксіз 

біледі. 

Биотехнологиялық процестердегі 

негізгі параметрлерді ӛлшеу үшін 

техникалық заттарды қолдануды 

ӛнімнің шикізаттың қасиетін 

жақсы біледі. Ӛндірістік 

биотехнологияның негізгі 

түсініктерін, әдістерін жақсы 

біледі. 

Ӛндірістік биотехнологияның 

молекулярлы биологияның негізгі 

түсініктерімен әдістерінеркін 

меңгерген, іс тәжірибеде теориялық 

білім мен лабораториялық жұмыстың 

дағдыларын ӛте жақсы біледі. 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 

 
№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс 

Тел, e-mail 

 1 АҚКҒӚХ «Фитохимия» 87024119933 

Aitgan_1984@mail.ru 

2 ЖШС «Нәтиже» сүт фабрикасы» 87212909522 

nfo@kmk-milk.kz 

3 «Здравница Дипнера»кӛппрофильді медициналық орталық 87013385254, 87212910030 

gayane_63@mail.ru 

4 АҚ«Евразиан Фудс» 

 

+7 (721) 291-15-84 

+7 (721) 244-08-38 

5 ЖШС« Карагандинский мелькомбинат» 87212513789, 87015258433. 

Kmk_nan@mail.ru 

6 АҚ ЖК "Эфес Қазақстан" +7 (7212) 516 161 ішкі 219 

+7 (701) 221 13 44 
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