
6В08301 Аңшылық жəне аң шаруашылығы білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В08 Ауыл шаруашылығы жəне биоресурстар 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В083 Орман шаруашылығы 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В08301 Аңшылық жəне аң шаруашылығы 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В079 Орман шаруашылығы 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Бұл білім беру бағдарламасы тек Қазақстанның 3 

университетінде жүзеге асырылады.  

2. Шығыс Қазақстан өңірінің еңбек нарығының 

қажеттілігіне байланысты жоғары білікті мамандарға екі 

білім беру траекториялары енгізілді: "Ара шаруашылығы" 

жəне "Марал шаруашылығы".  

3. Бағдарламаның ерекшелігі "марал өсіру жəне ұстау", "ара 

өсіру жəне ұстау" жəне "марал шаруашылығы өнімдерін 

өндіру жəне стандарттау технологиясы", "ара 

шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне стандарттау 

технологиясы", "Марал аурулары", "ара аурулары мен 

зиянкестері" жəне т.б. пəндерін оқу болып табылады, бұл 

Қазақстан үшін өзекті жəне жеткілікті жаңа бағыт болып 

табылады. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Аң шаруашылығы жəне аң шаруашылығы саласында 

стратегиялық ойлауға, олардың əлеуметтік-мəдени жəне 

жеке-жеке тұлғалық салдарларын ескере отырып, шешімдер 

қабылдауға қабілетті, этикалық жəне құқықтық нормаларды 

білетін жəне оларды өзінің кəсіби қызметінде 

пайдаланатын, нақты (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) 

мақсаттар қоя алатын, мақсатқа сəйкес нақты тұрақты 

практикалық нəтижелерге қол жеткізе алатын құзыретті 

мамандарды даярлау. 

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

мен проблемаларды шешуге қабілетті жоғары білікті 

маманды кең ой-өрісі мен мəдени ойлауы бар жоғары 

білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін аңшылық 

жүргізу жəне аң шаруашылығы саласында базалық кешенді 

біліммен қамтамасыз ету. 

2. Озық жəне жоғары деңгейдегі тапсырмаларды, 

стандартты емес міндеттерді шешу мақсатында зияткерлік 

қабілеттілікті дамыту. 

3. Тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру (өмір бойы жеке 

кəсіби жəне əлеуметтік өмір контекстінде оқу, кəсіби жəне 

жеке өсуге ұмтылу жəне т.б.); кəсіби, қоғамдық жəне өзге 

де қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз 

бетінше іздеу жəне іріктеу құзыреттілігі. 



БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

- жануарлар патшалығының морфологиялық жəне 

анатомиялық құрылымын, физиологиясын білу; 

- бал арасының шығу тегі, морфологиясы, анатомиясы жəне 

физиологиясы, бал ара ұясының құрамы жəне барлық 

дарақтардың функциялары, бал ара тұқымдарының жалпы 

сипаттамасы, тұтас биологиялық бірлік ретінде бал ара 

ұясының өмір сүру салтының заңдылықтары мəселелерін 

түсіну; 

- өмір көрінісінің жалпы заңдылықтарын, жасушалар мен 

тіндердің құрылысын, қызметін, дамуы мен пайда болуын, 

тірі ағзалардың тұқым қуалауы мен өзгеруінің негізгі 

заңдылықтарын түсіну; 

- əлеуметтік үдерістерді құқықтық реттеудің негізгі 

жолдарын түсіну; əлемдік жəне негізгі ұлттық діндер, 

қазақстандық қоғамды жаңғырту жөніндегі стратегиялық 

құжаттар; 

- қоршаған ортада болып жатқан процестерді, 

жануарлардың өмір сүру жəне таралу жағдайларын, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтарды орналастырудың 

географиялық принциптерін, биологиялық əртүрлілікті 

сақтау мақсатында су жəне жер үсті экожүйелерінің 

биологиялық əртүрлілігін талдау; 

- экологиялық-биологиялық ерекшеліктері, физиологиясы, 

жануарлардың мінез-құлқы мен психикасы, негізгі 

тұқымдары, Конституциясы мен экстерьері, жануарларды 

азықтандыру, ұстау жəне өсіру негіздері бойынша аң 

фермаларын ұйымдастыру үшін білімді қолдану; 

- маралдар мен аралардың инфекциялы емес, жұқпалы жəне 

инвазиялық ауруларын емдеу жəне алдын алу бойынша іс-

шараларды ұйымдастыру жəне өткізу үшін негізгі ауру 

қоздырғыштарының биологиясы бойынша білімдерін 

қолдану; 

- қарапайым заттар мен периодтық кесте элементтерінің 

жекелеген топтарының қосылыстары химиясы, тірі 

клетканың биомолекулаларының құрылысы, олардың 

биохимиялық қасиеттері жəне негізгі кластардың 

метаболикалық айналуының жолдары, ағзадағы метаболизм 

процестерінің өзара байланысы жəне реттелуі бойынша 

білімін көрсету;  

- жануарлар мен құстарды өндірудің заманауи əдістері мен 

техникасын қолдану;  

- кəсіби қызметте нарықтық экономика жəне кəсіпкерлік 

заңнама негіздерін, меншіктің барлық түрлерінің əр түрлі 

бағыттағы шаруашылықтарды ұйымдастыру мен жүргізуді, 

өндіріс техникасын жəне өнімдер мен ресурстарды есепке 

алу əдістерін қолдану;  

- зерттеу қызметін жүргізу арқылы өнімнің сапасын 

басқару, стандартты технологиялық талаптарды, заманауи 

ғылым жетістіктері негізінде өнімді бақылау құралдарын 

қолдану, жаңа өнімді əзірлеу жəне зияткерлік меншік 

объектілеріне құқықтарды рəсімдеу əдістемесі жəне оларды 

қорғау;  

- маралдар мен араларды өсіру, ұстау, жемдік базаны 

қалыптастыру тəсілдерін, селекция жəне биотехния 

əдістерін қолдану; 



- тұлғааралық, мəдениетаралық жəне өндірістік (кəсіби) 

қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс жəне 

шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша түрде 

коммуникацияға кіру;  

- заманауи технологиялық жабдыққа жəне 

механикаландыру құралдарына бейімделген өнімді өндіру, 

сақтау жəне қайта өңдеу технологиясын қолдану;  

- экономикалық, құқықтық, экологиялық білімді, соның 

ішінде жануарлар дүниесін қорғау бойынша, сондай-ақ 

кəсіптік жəне басқа да міндеттерді шешуде тіршілік 

қауіпсіздігі бойынша білімді пайдалану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 6В08301 Аңшылықтану жəне аң шаруашылығы білім беру 

бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры 

Лауазымдарының тізімі Ғылыми қызметкер, ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың инспекторы, табиғатты пайдалану жөніндегі 

инженер, техник-аңшы, аңшы, аңшы-биолог, қорықшы, 

кəсіпшілік аңшы, зоотехник, ара өсіруші, Марал өсіруші, 

ауыл шаруашылығы бөлімшесінің басшысы, ауыл 

шаруашылығы саласындағы маман, орман пайдалану 

жөніндегі инженер, орманшы, орманшы. 

Кəсіби қызмет объектісі Ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары; ұйымдық-

технологиялық ұйымдар; өндірістік-басқару ұйымдары; 

жобалау ұйымдары; табиғат қорғау ұйымдары, ұлттық 

парктер, қорықтар, ботаникалық бақтар, қаумалдар; 

жануарлардан жəне өсімдіктерден алынатын шикізатты 

қайта өңдеу жөніндегі өндірістік зертханалар, 

көгалдандыруды жəне экологиялық бейіндегі ұйымдар; 

жануарлар дүниесі объектілерін жəне олардың мекендейтін 

ортасын қорғау, өсімін молайтуды бақылау жəне 

пайдалануды реттеу жөніндегі жұмыстарды орындайтын 

ұйымдар; ара шаруашылығы жəне марал шаруашылығы 

өнімдерін өндіретін ұйымдар жəне т. б. 

 


