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Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының коды мен жіктелуі 
7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика 

жəне статистика  

Дайындықбағыттарыныңкодыменжіктелуі 7М051 Биология жəне салалас ғылымдар 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы  
7М05101 Биология 

Білім беру бағдарламаларыныңтоптары 7М051 Биология жəне салалас ғылымдар 

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі 

1. Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің 

қажеттіліктеріне негізгі, кəсіби жəне арнайы 

құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, 

оқытудың өндіріспен байланысын нығайтуға 

ықпал етеді.  

Практиканың барлық түрлері аймақтағы, 

Қазақстандағы, жақын жəне алыс шетелдердегі 

жетекші зерттеу институттарында, биологиялық 

бейіндегі мекемелер мен кəсіпорындарда 

жоспарланған. 

2. Бағдарламаның мақсаты мен мазмұнын 

қалыптастырудағы басымдықтар қазіргі 

қоғамның, еңбек нарығының қажеттілігі, 

халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялау 

мүмкіндігі болып табылады, бұл халықаралық 

тағылымдамалардан өту жəне академиялық 

ұтқырлық бағдарламаларына қатысу кезінде 

расталады; 

3. С. Аманжолов қазіргі заманғы жабдықтармен 

жарақтандырылған Ұжымдық пайдаланудағы 

ұлттық ғылыми зертхананың, биология жəне 

биотехнология зертханасының, "Шығыс 

Қазақстан інжу-маржандары" ғылыми-білім беру 

кешенінің базасында білім беру үрдісіндегі білім 

алушылардың кəсіби жəне зерттеу құзыреттілігін 

дамыту мүмкіндігі.  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 

Ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық 

міндеттер мен мəселелерді шешуге қабілетті 

Жалпы кəсіптік жəне пəндік-мамандандырылған 

магистр, биолог маман-биолог дайындау, ғылым 

саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттарының стратегиясы жəне биологтың 

кəсіби қызметінің түрлері, Жобалау-іздестіру 

зерттеулерін жүргізуде іскерліктер мен 

дағдыларды қалыптастыру, іргелі жəне 

қолданбалы ғылыми биологиялық жобаларды 

құру, табиғатты қорғау органдарының, табиғатты 

пайдалану жəне қоршаған ортаның экологиялық 

мониторингі басқармасының жұмысына қатысу., 

ғылыми-практикалық деңгейде əлеуметтік 

маңызы бар міндеттерді шығармашылық жəне 

кəсіби түрде шеше алатын, биологиялық жəне 

аралас ғылымдар саласында іргелі зерттеулер 

жүргізуге қабілетті еңбек нарығында сұранысқа 

ие. 
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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. Сабақтарды өткізу сапасын, білім беру 

процесінің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілуін 

мониторингілеу. 

8. кəсіби қызметте озық зерттеу жəне ақпараттық 

технологияларды қолдану дағдыларын 

қалыптастыру; 

9. еңбек нарығында бəсекеге қабілетті 

мамандарды қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері 

1. ҚР-дағы ғылымның дамуының негізгі заңдарын, 

заңдылықтарын жəне қазіргі тенденцияларын, 

биологиялық ғылым мен Қазақстан мен шет 

елдердегі биологиялық ғылыми мектептерін білу; 

2. биологиялық экспериментті жоспарлау мен 

қоюдың классикалық жəне қазіргі заманғы 

əдістерін, биологиялық үдерістерді талдауды, 

эксперименттік деректерді бағалау мен 

интерпретациялауды пайдалана отырып, биология 

саласындағы зерттеу қызметін дəлелді түрде 

жүзеге асыру;  

3. кəсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми 

білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 

қоршаған ортаның биоəртүрлілігінің мониторингі 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

4. қоршаған ортаға антропогендік əсерді 

төмендету жəне жеке тұлға мен қоғамның 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өзінің 

ғылыми қызметін ұйымдастыру жəне биология 

ғылымдары саласында зерттеу жұмыстарын 

жүргізу кезінде қазіргі заманғы зертханалық жəне 

өндірістік жабдықтарды көрсету; 

5. биологиялық процестерді компьютерлік 

моделдеуді жүзеге асыру; 

6. тірі организмдердің маңызды қосылыстарын 

талдау əдістерін жəне олардың тіршілік əрекетін 

зерттеу əдістерін қолдану; 

7. ғылыми-зерттеу есептерін жəне аналитикалық 

карталарды құру, далалық жəне зертханалық 

зерттеулердің нəтижелерін өңдеу жəне 

академиялық жəне кəсіби ортада ғылыми 

пікірталастарда ұсыну, сондай-ақ зерттеудің 
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бастапқы нəтижелерін əртүрлі деңгейдегі 

академиялық басылымдарда жариялау.   

8. адам өміріндегі жəне табиғаттағы биологиялық 

процестердің мəні мен өзара байланысын талдау; 

9. өзінің кəсіби қызметіне кешенді мониторингті 

жүзеге асыру; 

10. арнайы салада зерттеудің жаңа əдістерін 

əзірлеу мен қолдануда, оның ішінде алынған 

нəтижелерді коммерцияландыру мақсатында 

белсенділіктің жоғары дəрежесін көрсету; 

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. 

 

Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
7М05 Естественные науки, математика и статистика 

Код и классификация 

направлений подготовки 
7М051 Биологические и смежные науки 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

7М05101 Биология 

Группы образовательных 

программ 
7М051 Биологические и смежные науки 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Образовательная программа направлена на формирование 

ключевых, профессиональных и специальных компетенции к 

потребностям работодателей, способствует укреплению связей 

обучения с производством.  

Все виды практики запланированы в ведущих исследовательских 

институтах, учреждениях и предприятиях биологического 
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профиля в регионе, Казахстане, в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

2. Приоритетами при формировании целей и содержания 

программы являются потребности современного общества, рынка 

труда, возможности интеграции в международное 

образовательное пространство, что подтверждается во время 

прохождения международных стажировок и участии в 

программах академической мобильности; 

3. Возможность развития профессиональных и исследовательских 

компетенций обучающихся образовательного процесса на базах 

Национальной научной лаборатории коллективного пользования, 

лаборатории биологии и биотехнологии, научно-

образовательного комплекса «Жемчужины Восточного 

Казахстана» ВКГУ им. С.Аманжолова, оснащенных современным 

оборудованием. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 

Подготовка общепрофессионального и предметно-

специализированного магистра, специалиста-биолога, способного 

решать научно-исследовательские, производственно-

технологические задачи и проблемы, стратегии основных 

направлений государственной политики в области науки, и видов 

профессиональной деятельности биолога, формирование умений 

и навыков в проведении проектно-изыскательных исследований, 

составление фундаментальных и прикладных научных 

биологических проектов, участие в работе органов охраны 

природы, управления природопользования и экологического 

мониторинга окружающей среды, востребованного на рынке 

труда, способного творчески и профессионально решать на 

современном научно-практическом уровне социально значимые 

задачи, проводить фундаментальные исследования в области 

биологических и смежных наук. 

Задачи ОП 

1. Гармонизация содержания образовательных программ в 

соответствии с основными параметрами Болонского процесса; 

2. Модернизация образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов с учетом предложений 

потенциальных работодателей; 

3. Партнерское участие высшего учебного заведения и 

профессионального сообщества работодателей, в результате 

которого будущими специалистами приобретаются 

профессиональные компетенции; 

4. Международная реаккредитация вуза и образовательных 

программ; 

5. Участие в национальных и международных рейтингах; 

6. Развитие внутренней системы обеспечения качества 

образовательных услуг; 

7. Мониторинг качества проведения занятий, учебно-

методической обеспеченности образовательного процесса. 

8. формирование навыков применения передовых 

исследовательских и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

9. формирование конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда. 

Результаты обучения по 

ОП 

 

1. использовать знание основных законов, закономерности и 

современные тенденции развития науки в РК, биологической 

науки и биологических научных школ Казахстана и зарубежья; 
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2. мотивированно осуществлять исследовательскую деятельность 

в области биологии с использованием классических и 

современных методов планирования и постановки 

биологического эксперимента, анализа биологических процессов, 

оценки и интерпретации экспериментальных данных;  

3. использовать в профессиональной деятельности 

естественнонаучные знания, научные представления о 

мониторинге биоразнообразия окружающей среды в 

профессиональной и общественной деятельности; 

4. организовывать свою научную деятельность с целью снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду и 

обеспечения безопасности личности и общества и 

демонстрировать современное лабораторное и производственное 

оборудование при проведении исследовательской работы в 

области биологических наук; 

5. осуществлять компьютерное моделирование биологических 

процессов; 

6. применять методы анализа важнейших соединений живых 

организмов и методы исследований процессов их 

жизнедеятельности; 

7. составлять научно-исследовательские отчеты и аналитические 

карты, обрабатывать и представлять результаты полевых и 

лабораторных исследований и в научных дискуссиях в 

академической и профессиональной среде, а также публиковать 

исходные результаты исследований в академических изданиях 

разного уровня.   

8. анализировать сущность и взаимосвязь биологических 

процессов и их значение в природе и жизни человека; 

9. осуществлять комплексный мониторинг собственной 

профессиональной деятельности; 

10. проявлять высокую степень активности в разработке и 

применении новых методов исследования в специальной области, 

в том числе в целях коммерциализации полученных результатов;  

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Магистр естественных наук по образовательной программе  

7М05101 -Биология 

Перечень должностей 

1. «Научный сотрудник(специалист,м.н.с, лаборант);» 

2. «Врач ветеринарный (бактериолог)» 

3. «Вирусолог» 

4. «Биотехнолог в области природоохранной деятельности» 

5. «Руководитель отдела разработок в области обеспечения 

экологической безопасности производства» 

6.«лаборанты профильных кафедр». 

Объект  профессиональной 

деятельности  

1. научно-исследовательские институты и организации; 

2. организационно-технологические организации; 

3. производственно-управленческие организации; 

4. проектные организации; 

5. природоохранные организации, национальные парки, 

заповедники, ботанические сады, заказники; 

6. высшие учебные заведения; 

7. производственные лаборатории по переработке сырья 

животного и растительного происхождения; 

8. другие виды деятельности, позволяющие использовать 

базовую подготовку по образовательной программе «7М05101 

Биология». 
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The Passport of Education Program 

 

Education area code and 

classification 
7М05 Natural sciences, mathematics and statistics 

Code and classification of training 

areas 
7М051 Biological and related sciences 

Сodeandnameofeducationprogram 7М05101 Biology 

Groupsofeducationalprograms 7М051 Biological and related sciences 

The uniqueness of the educational 

program 

1. the Educational program is aimed at the formation of key, 

professional and special competencies to the needs of employers, 

helps to strengthen the links of training with production.  

All types of practice are planned in the leading research institutes, 

institutions and enterprises of the biological profile in the region, 

Kazakhstan, in the countries of the near and far abroad. 

2. Priorities in shaping the goals and content of the program are the 

needs of modern society, the labor market, and the possibility of 

integration into the international educational space, which is 

confirmed during international internships and participation in 

academic mobility programs; 

3. the Possibility of developing professional and research 

competencies of students of the educational process on the bases 

of The national scientific laboratory of collective use, the 

laboratory of biology and biotechnology, the scientific and 

educational complex "Pearls of East Kazakhstan" of the S. 

Amanzholov EKSU, equipped with modern equipment.. 

Profilemap of education program 

Objective of EP 

Preparation of a General professional and subject-specialized 

master's degree, a specialist biologist who is able to solve research, 

production and technological tasks and problems, strategies of the 

main directions of state policy in the field of science, and types of 

professional activities of a biologist, the formation of skills in 

conducting design and survey research, the preparation of 

fundamental and applied scientific biological projects, 

participation in the work of nature protection agencies, 

environmental management and environmental monitoring, in 

demand on the labor market, able to creatively and professionally 

solve socially significant tasks at the modern scientific and 

practical level, conduct fundamental research in the field of 

biological and related Sciences. 

Purposeof EP 

1. Harmonization of the content of educational programs in 

accordance with the main parameters of the Bologna process; 

2. Modernization of educational programs based on professional 

standards, taking into account the proposals of potential 

employers; 

3. Partnership participation of the higher educational institution 

and the professional community of employers, as a result of which 

future specialists acquire professional competencies; 

4. International reaccreditation of the University and educational 

programs; 

5. Participation in national and international rankings; 

6. Development of the internal quality assurance system for 

educational services; 

7. Monitoring the quality of classes, educational and 

methodological provision of the educational process. 
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8. formation of skills for applying advanced research and 

information technologies in professional activities; 

9. formation of competitive specialists in the labor market. 

Result of training of EP 

1. use the knowledge of the basic laws, laws and current trends in 

the development of science in the Republic of Kazakhstan, 

biological science and biological research schools in Kazakhstan 

and abroad; 

2. motivated to carry out research activities in the field of biology 

using classical and modern methods of planning and setting up a 

biological experiment, analysis of biological processes, evaluation 

and interpretation of experimental data;  

3. use in professional activities natural science knowledge, 

scientific ideas about monitoring environmental biodiversity in 

professional and public activities; 

4. organize their scientific activities in order to reduce the 

anthropogenic impact on the environment and ensure the safety of 

individuals and society, and demonstrate modern laboratory and 

production equipment when conducting research in the field of 

biological Sciences; 

5. perform computer modeling of biological processes; 

6. apply methods of analysis of the most important compounds of 

living organisms and methods of research of their life processes; 

7. prepare research reports and analytical maps, process and 

present the results of field and laboratory research and scientific 

discussions in the academic and professional environment, as well 

as publish the original research results in academic publications of 

various levels.   

8. analyze the essence and relationship of biological processes and 

their significance in nature and human life; 

9. carry out comprehensive monitoring of their own professional 

activities; 

10. show a high degree of activity in the development and 

application of new research methods in a special field, including 

for the purpose of commercialization of the results obtained; 

GraduateQualificationCharacteristics 

Awarded degree: 7М05101 Мaster of science In biology educational program 

Listofposts 

1. "Researcher(specialist, 

M. S., laboratory assistant);» 

2. "Veterinary doctor (bacteriologist)» 

3. «Virologist »  

4. "Biotechnology in the field of environmental protection» 

5. "Head of development Department in the field of 

environmental safety of production» 

6. "laboratory technicians of specialized departments". 

The object of professional activity 

1. research institutes and organizations; 

2. organizational and technological organizations; 

3. production and management organizations; 

4. project organizations; 

5. nature protection, national parks, reserves, botanical gardens, 

nature reserves; 

6. higher educational institutions; 

7. production laboratories for processing raw materials of animal 

and vegetable origin; 

8. other types of activities that allow the use of basic training in t 

he educational program «7М05101 Biology». 
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