
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика жəне 

статистика 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В051 Биология жəне салалас ғылымдар 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В05101 Биология 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В050 Биология жəне салалас ғылымдар 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасы биологиялық ғылым саласының 

жəне əртүрлі деңгейдегі жүйеде табиғат қорғау 

технологияларын қолдана алатын жоғары білікті, кəсіби 

шыңдалған биолог-мамандарды даярлауға бағытталған. 

Сапалы білім деңгейі «Шығыс Қазақстан інжу 

маржандары» ғылыми-білім беру кешенінде, заманауи 

құрал-жабдықтармен жабдықталған (ЯМР-спектрометр, 

ИК-спектрометр, РФ атомдық-абсорбционды 

спектрометрлері, хроматограф, рентген 

дифрактометрі,техно-химиялық бақылауға арналған 

құрылғылар жəне т.б.) облыстағы жалғыз Ұжымдық 

қолданыстағы Ұлттық зертханада, сонымен қатар сынама-

технологиялық құрылғылар кешенінде, биотехнологиялар, 

фитохимия жəне экология зертханаларында, «Сібе» жəне 

Вистениус-Панкратьев атындағы ОДТО-да  зерттеулермен 

ұштастырып, шыңдалады. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Дамыған тілдік құзыреттілігі бар биологиялық жəне аралас 

ғылымдар саласында қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолданудың 

тереңдетілген дағдысы бар жергілікті жəне жаһандық еңбек 

нарығының өзекті талаптарына сəйкес келетін кəсіби 

құзыреттілігі, қондырғылары мен құндылықтары бар білікті 

маман-биолог даярлау. 

БББ міндеттері 1. Ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық мəселелер 

мен мəселелерді шешуге қабілетті жоғары білікті маман 

жəне ой-өрісі кең жəне мəдени ойлауы бар жоғары білімді 

тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану 

пəндері саласындағы базалық біліммен қамтамасыз ету. 

2. Күнделікті кəсіби қызмет үшін қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын қалыптастыру жəне жобалау-іздестіру 

зерттеулерін жүргізу, іргелі жəне қолданбалы ғылыми 

биологиялық жобаларды құру. 

3. Тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру (өмір бойы жеке 

кəсіби жəне əлеуметтік өмір контекстінде оқу қабілеті, 

кəсіби жəне тұлғалық өсуге ұмтылу жəне т.б.). 

4. Табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаның 

экологиялық мониторингі басқармаларында табиғатты 

қорғау бойынша іс-шараларды өткізудегі дағды мен 

іскерлікті қалыптастыру. 



5. Қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлану жəне əлемдік 

экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен 

процестерге бейімделе білуді қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

− табиғат жəне əлеуметтік əлемді ғылыми ұғынуды 

жəне зерделеуді қамтамасыз ететін Философия, Дінтану 

жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениет негіздерін 

білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар 

негізінде қоршаған ақиқатты бағалау; 

− тұлғааралық, мəдениетаралық жəне өндірістік 

(кəсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне 

жазбаша коммуникацияны құру; 

− экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық 

қызметте менеджмент туралы ғылыми түсініктерді 

пайдалану; 

− қоршаған ортаға антропогендік əсерді төмендету 

жəне жеке тұлға мен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мақсатында өзінің тіршілік əрекетін ұйымдастыру; 

− табиғи ғылымның дамуының негізгі заңдарын, 

заңдылықтарын жəне қазіргі тенденцияларын түсіну; 

− биологиялық ғылымның категориялық-ұғымдық 

аппаратын меңгеру; 

− практикалық қызметте жаратылыстану ғылымдары 

саласындағы іргелі білімді қолдану; 

− биологиялық экспериментті жоспарлау жəне қою, 

биологиялық процестерді талдау, эксперименттік 

деректерді бағалау жəне интерпретациялау тəсілдері мен 

əдістерін пайдалана отырып, зерттеу қызметін 

ұйымдастыру; 

− биологиялық ғылымдар саласында зерттеу 

жұмыстарын жүргізу кезінде заманауи зертханалық 

жабдықтарды пайдалану, жаңа идеяларды жасау, 

стандартты жəне стандартты емес жағдайларда 

ойластырылған шешімдерді қабылдау; 

− ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, 

смарт - жəне стем-технологияларды, сондай-ақ сандық 

сауаттылықты меңгеру, биологиялық жəне аралас 

ғылымдар саласында жүйелеу мен компьютерлік 

моделдеуді қолдану; 

− ғылыми-техникалық есептер мен талдау карталарын 

құру, далалық жəне зертханалық зерттеулердің 

нəтижелерін өңдеу жəне ұсыну, өз көзқарасын дəлелдеу; 

− əр түрлі күрделілік деңгейіндегі, соның ішінде 

стандартты емес биологиялық міндеттерді сыни ойлауды 

қолдану негізінде шешу; 

− биологиялық құбылыстардың мəні мен өзара 

байланысын жəне олардың табиғаттағы жəне адам 

өміріндегі маңызын талдау; 

− жеке кəсіби қызметінің кешенді мониторингін жүзеге 

асыру. 



Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 6В05101 Биология  білім беру бағдарламасының 

жаратылыстану ғылымдарының бакалавры 

Лауазымдарының тізімі Ғылыми қызметкер; ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың инспекторы; табиғат пайдалану жөніндегі 

инженер; экологиялық ағарту жөніндегі нұсқаушы 

(экологиялық ағарту жөніндегі маман); инженер-балық 

өсіруші; ихтиопатолог; ихтиолог; балық ресурстарын 

қорғау жөніндегі қорықшы (балық ресурстарын қорғау 

жөніндегі инспектор); инженер-гидробиолог. 

Кəсіби қызмет объектісі Ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары; 

ұйымдастыру-технологиялық ұйымдары; өндірістік-басқару 

ұйымдары; жобалау ұйымдары; табиғат қорғау ұйымдары, 

ұлттық парктер, қорықтар, ботаникалық бақтар, қаумалдар; 

жануар жəне өсімдік тектес шикізатты қайта өңдеу 

жөніндегі өндірістік зертханалар, қалалық суоконал, 

көгалдандыру жəне экологиялық бейін ұйымдастыру жəне 

т. б. 

 


