
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика жəне статистика  

Дайындықбағытта

рыныңкодыменжік

телуі 

7М051 Биология жəне салалас ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М05101 Биология 

Білім беру 

бағдарламаларыны

ңтоптары 

7М051 Биология жəне салалас ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне негізгі 

жəне арнайы құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, оқытудың 

өндіріспен байланысын нығайтуға ықпал етеді. Жоғарғы оқу орнының 

Ұлттық ғылыми ұжымдық пайдалану зертханасының Өсімдіктер 

биологиясы жəне биотехнологиясы зертханасының базасында зерттеу 

жұмыстарын орындау бойынша ББ білім алушыларының кəсіби жəне 

зерттеу құзыреттілігін дамыту мүмкіндігі. Практиканың барлық түрлері 

жетекші зерттеу институттарында, мекемелерінде жəне Қазақстанда, 

жақын жəне алыс шет елдерде биологиялық бейіндегі кəсіпорындарда. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 

Ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялықміндеттер мен 

мəселелердішешугеқабілеттіжоғарыбілікті магистр, маман-биолог 

дайындау, 

ғылымсаласындағымемлекеттіксаясаттыңнегізгібағыттарыныңстратегиялар

ыжəнебиологтыңкəсібиқызметініңтүрлері, Жобалау-

іздестірузерттеулерінжүргізудедағдылар мен іскерліктіқалыптастыру, 

іргеліжəнеқолданбалығылымибиологиялықжобалардықұру, 

табиғаттықорғауоргандарыныңжұмысынақатысу, 

еңбекнарығындаталапетілгенқоршағанортаныңэкологиялықмониторингіжə

нетабиғаттыпайдаланубасқармасыжəнетабиғаттықорғауоргандарыныңжұм

ысынақатысу, ғылыми-

практикалықдеңгейдеəлеуметтікмаңыздыміндеттердішығармашылықжəне

жоғарыкəсібишешеалатын, 

биологиялықжəнеараласғылымдарсаласындаіргелізерттеулержүргізу. 

БББ міндеттері 

 

1. Болон процесінің негізгі параметрлеріне сəйкес білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын үйлестіру; 

2. Əлеуетті жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып, кəсіптік 

стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын жаңғырту; 

3. Жоғары оқу орны мен жұмыс берушілердің кəсіптік қоғамдастығының 

əріптестік қатысуы, оның нəтижесінде болашақ мамандар кəсіби құзыретке 

ие болады; 

4. ЖОО мен білім беру бағдарламаларының Халықаралық қайта 

аккредиттеуден өтуі; 

5. Ұлттық жəне халықаралық рейтингтерге қатысу; 

6. Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз етудің ішкі жүйесін дамыту; 

7. "Студенттер мен түлектердің білім беру қызметтерінің сапасына 

қанағаттануы" жəне "жұмыс берушілердің түлектердің сапасына 

қанағаттануы" сауалнамасы арқылы əлеуметтік зерттеулер жүргізу; 

8. Білім алушыларда академиялық адалдықты дамыту, студентке 

шоғырланған оқытуды іске асыру үшін жағдай жасау; 

9. Сабақтарды өткізу сапасын, білім беру процесінің оқу-əдістемелік 

қамтамасыз етілуін мониторингілеу. 



БББ оқыту 

нəтижелері 

"7М05101 Биология" білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

1. Қазақстан мен шетелдердегібиологиялықғылым мен 

биологиялықғылымимектептердіңдамуыныңнегізгізаңдарын, 

заңдылықтарынжəнеқазіргізаманғытенденцияларынтүсінуге; 

2. биологиялықғылымныңкатегориялық-ұғымдықаппаратынмеңгеруге; 

3. биологиялықэксперименттіжоспарлау мен 

қоюдыңклассикалықжəнеқазіргізаманғыəдістерін, 

биологиялықүдерістердіталдауды, эксперименттікдеректердібағалау мен 

интерпретациялаудыпайдаланаотырып, биология 

саласындағызерттеуқызметіндəлелдітүрдежүзегеасыруға;  

4. кəсібиқызметтежаратылыстану-ғылымибілімді, 

кəсібижəнеқоғамдыққызметтегіқоршағанортаныңбиоəртүрлілігініңмонитор

ингітуралығылымитүсініктердіпайдалануға; 

5. қоршағанортағаантропогендікəсердітөмендетужəнежекетұлға мен 

қоғамныңқауіпсіздігінқамтамасызетумақсатындаөзініңғылымиқызметінұй

ымдастыруға; 

6. биология 

ғылымдарысаласындазерттеужұмыстарынжүргізукезіндеқазіргізаманғызер

тханалықжəнеөндірістікжабдықтардыпайдалануға; 

7. биологиялықпроцестердікомпьютерлікмоделдеудіжүзеге 

асыруға; 

8. 

тіріорганизмдердіңмаңыздықосылыстарынталдауəдістерінжəнеолардыңтір

шілікəрекетінзерттеуəдістерінқолдануға; 

9. ғылыми-зерттеуесептерінжəнеаналитикалықкарталардықұруға, 

далалықжəнезертханалықзерттеулердіңнəтижелерінөңдеужəнеұсынуға; 

10. биологиялыққұбылыстардыңмəні мен 

өзарабайланысынжəнеолардыңтабиғаттағыжəнеадамөміріндегімаңызынтал

дауға; 

11. өзініңкəсібиқызметінекешендімониторингтіжүзегеасыру 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже:  
7М05101 Биология білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі  

Лауазымдарының 

тізімі  

1. «Ғылыми қызметкер(маман),м. ғ. к., зертханашы)» 

2. "Мал дəрігері (бактериолог)» 

3. "Вирусолог »  

4. "Табиғатты қорғау қызметі саласындағы Биотехнолог» 

5. "Өндірістің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы 

əзірлеу бөлімінің басшысы"  

6. "Профильді кафедра лаборанттары". 

Кəсіби қызмет 

объектісі 

1. ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары; 

2. технологиялық ұйымдастыру ұйымдары; 

3. өндірістік-басқару ұйымдары; 

4. жобалық ұйымдар; 

5. табиғат қорғау ұйымдары, ұлттық парктер, қорықтар, ботаникалық 

бақтар, қаумалдар; 

6. жоғары оқу орындары; 

7. жануарлардан жəне өсімдіктерден алынатын шикізатты қайта өңдеу 

жөніндегі өндірістік зертханалар; 

8. «7М05101 Биология" білім беру бағдарламасы бойынша базалық 

дайындықты қолдануға мүмкіндік беретін басқа да қызмет түрлері. 

 


