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Қысқартулар мен белгілердің тізімі 

 

1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Білім беру бағдарламасы (бұдан әрі – ББ) - бұл Қ.И. Сәтбаев атындағы 

Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті әзірлеген және Қазақстан 

Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі бекіткен құжаттар 

жиынтығы. ББ өңірлік еңбек нарығының қажеттіліктерін, Мемлекеттік 

органдардың талаптарын және тиісті салалық талаптарды ескереді. 

ББ іргелі ғылымнан тәжірибиелік жобалау арқылы өндіріске, өнімді 

талдауға және өндірілген объектінің өмірлік цикліне талдау жүргізуге дейінгі 

теориялық білімді де, практикалық қолдануды да қамтиды. Оқу бағдарламасы 

студенттерге жұмыс берушілердің кең ауқымын қызықтыратын бірегей және 

жеке тәжірибиеге ие болуға мүмкіндік беретін кросс-платформалық тәсілді 

ұсынады.  Студенттер мәселені шешу, жобаларды басқару дағдыларын, сондай-

ақ кәсіби қарым-қатынас дағдыларын үйренеді. 

ББ тиісті саладағы жоғары кәсіптік білім беру үшін мемлекеттік білім беру 

стандартына негізделеді. 

ББ бакалаврлардың бағдарламалық білім беру мақсаттарын, оқу 

нәтижелерін, білім беру процесін жүзеге асыру үшін қажетті жағдайларды, 

мазмұны және технологияларын, оқыту кезінде және оқуды аяқтағаннан кейін 

білім алушылардың сапасын бағалауды және талдауды айқындайды. 

ББ бакалаврлардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету үшін оқу 

бағдарламасын, пәндердің мазмұнын, оқыту нәтижелерін және басқа да 

материалдарды қамтиды. 
 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері 

 

"Биотехнология" білім беру бағдарламасының мақсаты биотехнологиялық 

өндірістерді жаңғырту жағдайында биологиялық объектілермен және қазіргі 

заманғы жабдықтармен жұмыс істеудің қазіргі заманғы эксперименттік 

әдістерін қолдануға қабілетті білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау 

болып табылады. 

Негізгі Кәсіптік білім беру бағдарламасы мынадай қағидаттарды іске 

асыруға бағытталған: Бағдарлама шеңберінде әртүрлі бағыттар ұсынылады: 

бағыт өнеркәсіптік биотехнологияның нақты саласында мамандандыруды 

қамтамасыз етуге арналған. Студенттер бір бағытты таңдап, оны басқа 

бағыттармен немесе басқа биотехнология курстарымен толықтыра отырып, 

білімін бейімдей алады. Сондай-ақ, таңдауға болады курстар кез келген бағыты 

құру үшін өзінің бірегей кәсіби профиль. 

Кәсіби қызмет бағыттары 

- биотехнологияның өнеркәсіптік бағыттары, жануарлардың жаңа 

тұқымдарын, өсімдік сорттарын және микроорганизмдер штаммдарын 

селекциялау және шығару бойынша ғылыми-эксперименттік зерттеулер; 
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- әртүрлі мақсаттағы биотехнологиялық өнімдерді өндіру және жаңа 

биотехнологиялық процестерді әзірлеу. 

 

3. Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын 

талаптар 

 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері: 

РО1. Биотехнология саласындағы бейінді жаратылыстану пәндері бойынша 

білімдерін қолданады; 

РО2. Биотехнология саласының практикалық және кәсіби мәселелерін шешу 

үшін жаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық және биотехнологияның негізгі 

пәндері бойынша білімдерін қолданады;   

РО3. Қолданбалы биотехнологияның практикалық мәселелерін шешу үшін 

биологиялық жүйелерді зерттеудің заманауи әдістері деңгейінде 

биотехнологиялық процестерді жетілдіруге қатысады;  

РО4. Білім мен әдіснамалар негіздерін дәлелденген мәселелер мен 

қорытындыларды анықтау үшін, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімін 

қолданады; 

РО5. Генетика, геномика, протеомиканың негізгі заңдылықтары мен заманауи 

жетістіктеріндегі білімді қолданады; 

РО6. Биотехнологиялық процестердің мәнін және өндірістік жабдық 

жұмысының теориялық негізін біледі және өнімнің шығуын үлгілік есептеу 

дағдыларын меңгерген; 

РО7. Кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесін қамтамасыз ету үшін қажетті іс-

шараларды, өнім сапасын бақылау әдістерін білетіндігін көрсетеді; 

РО8. Еңбекті қорғау, санитарлық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, жұмыс 

орындарын ұйымдастыру бойынша білімді қолданады; 

РО9. Энзимология, ферменттерді иммобилизациялау әдістері, ферменттерді 

тамақ өндірісінде қолдану бойынша білімін қолданады; 

РО10. Ақуызды заттардың биосинтезінің мүмкін жолдарын анықтап, 

биотехнологиялық процесс үшін оңтайлы жағдайларды таңдай алады; 

РО11. Биотехнологиялық өндірістің жекелеген сатыларында ресурс үнемдейтін 

және қалдықсыз технологияларды қолдануға қабілетті; 

РО12. Микроорганизм - продуценттердің биомассасын, органикалық 

қышқылдарды, этанолды, амин қышқылдарын, антибиотиктерді 

сәйкестендіруге, оқшаулауға және өсіруге қабілетті; 

РО13. Өсімдіктерді клональды микрокөбейту, жасушаларды соматикалық 

будандастыру, өсімдіктердің жаңа түрлерін алу дағдыларын меңгерген; 

РО14. Биотехнология саласында және сабақтас салаларда ғылыми ақпаратты 

жинау, өңдеу және тарату үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

пайдалану. 
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4. Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

4.1. Жалпы мәліметтер 
 

№ Өріс атауы Ескерту 

1 Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

6В05 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 

жаратылыстану бағдарламалары 

2 Дайындық 

бағыттарының коды 

және жіктелуі 

6В051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 

3 Білім беру 

бағдарламаларының 

тобы 

В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар 

4 Білім беру 

бағдарламасының 

атауы 

Биотехнология 

5 Білім беру 

бағдарламасының 

қысқаша сипаттамасы 

Биотехнология саласындағы білім беру бағдарламасы өнімнің 

сапасын, тұрақтылығын және қаржысын ескере отырып, тіршілік 

туралы ғылымдарға негізделген қазіргі заманғы өндірістік 

процестерді қалай әзірлеу және пайдалану керектігін терең 

түсінуді қамтамасыз етеді. Түлектер тұрақты қоғамды дамыту 

үшін химиялық заттар, тағам өнімдері, биоотын және 

биоматериалдар сияқты тауарларды өндіру үшін жасушаларды, 

жасушалық компоненттер мен биомолекулаларды пайдалану 

құзыреттілігі мен дағдыларына ие. Білім беру бағдарламасы 

өнеркәсіптік процестерді әзірлеу, тауарларды тұрақты өндіру 

және осындай процестердің қоршаған орта мен қоғамға әсері 

үшін пайдаланылатын биотехнологиялық құралдар бойынша 

біліктілікті арттыру курстарын қамтиды. 

6 Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

 

Биотехнологиялық өндірісті жаңғырту жағдайында биологиялық 

объектілермен және заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің 

заманауи тәжірибелік әдістерін қолдана алатын білікті, бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлау. 

7 Білім беру 

бағдарламасының түрі 

Жаңа 

8 ҰБШ бойынша деңгей 6 

9 СБШ бойынша 

деңгейі 

6 

10  Білім беру 

бағдарламасының 

ерекшеліктері 

жоқ 

11 Білім беру 

бағдарламасы 

құзыреттіліктерінің 

тізбесі: 

КК1.Коммуникативтілік 

КК2. Жаратылыстану-ғылыми пәндердегі базалық сауаттылық 

КК3. Жалпы инженерлік құзыреттер 

КК4. Кәсіби құзыреттер 

КК5. Инженерлік-компьютерлік құзыреттер 

КК6. Инженерлік-жұмысшы құзыреті 
КК7. Әлеуметтік-экономикалық құзыреттер 

12 Білім беру 

бағдарламасын оқыту 

нәтижелері: 

 

РО1. Биотехнология саласындағы бейінді жаратылыстану пәндері 

бойынша білімдерін қолданады; 

РО2. Биотехнология саласының практикалық және кәсіби мәселелерін 

шешу үшін жаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық және 
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биотехнологияның негізгі пәндері бойынша білімдерін қолданады;   

РО3. Қолданбалы биотехнологияның практикалық мәселелерін шешу 

үшін биологиялық жүйелерді зерттеудің заманауи әдістері деңгейінде 

биотехнологиялық процестерді жетілдіруге қатысады;  

РО4. Білім мен әдіснамалар негіздерін дәлелденген мәселелер мен 

қорытындыларды анықтау үшін, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз 

білімін қолданады; 

РО5. Генетика, геномика, протеомиканың негізгі заңдылықтары мен 

заманауи жетістіктеріндегі білімді қолданады; 

РО6. Биотехнологиялық процестердің мәнін және өндірістік жабдық 

жұмысының теориялық негізін біледі және өнімнің шығуын үлгілік 

есептеу дағдыларын меңгерген; 

РО7. Кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесін қамтамасыз ету үшін 

қажетті іс-шараларды, өнім сапасын бақылау әдістерін білетіндігін 

көрсетеді; 

РО8. Еңбекті қорғау, санитарлық қауіпсіздік талаптарын ескере 

отырып, жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша білімді қолданады; 

РО9. Энзимология, ферменттерді иммобилизациялау әдістері, 

ферменттерді тамақ өндірісінде қолдану бойынша білімін қолданады; 

РО10. Ақуызды заттардың биосинтезінің мүмкін жолдарын анықтап, 

биотехнологиялық процесс үшін оңтайлы жағдайларды таңдай алады; 

РО11. Биотехнологиялық өндірістің жекелеген сатыларында ресурс 

үнемдейтін және қалдықсыз технологияларды қолдануға қабілетті; 

РО12. Микроорганизм - продуценттердің биомассасын, органикалық 

қышқылдарды, этанолды, амин қышқылдарын, антибиотиктерді 

сәйкестендіруге, оқшаулауға және өсіруге қабілетті; 

РО13. Өсімдіктерді клональды микрокөбейту, жасушаларды 

соматикалық будандастыру, өсімдіктердің жаңа түрлерін алу 

дағдыларын меңгерген; 

РО14. Биотехнология саласында және сабақтас салаларда ғылыми 

ақпаратты жинау, өңдеу және тарату үшін қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды пайдалану. 

13 Оқыту түрі Күндізгі 

14 Оқу мерзімі 4 жыл 

15 Кредиттер көлемі 240  

16 Оқыту тілдері Қазақша, орысша, ағылшын 

17 Берілетін 

академиялық дәреже 

техника және технологиялар бакалавры  

 

18 Әзірлеуші(лер) мен 

авторлар: 

1. Кафедра меңгерушісі PhD Амитова А.А.   

2. Қауымдастырылған профессор, PhD, Қосалбаев Б.Д. 

3. Қауымдастырылған профессор, д.б.н., Анапияев Б.Б. 

4. Қауымдастырылған профессор, PhD, Тастамбек Қ.Т. 

5. Ассистент, магистр Нармуратова Ж.Б.   
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4.2. Білім беру бағдарламасы мен оқу пәндері бойынша қалыптасқан оқу нәтижелеріне қол жеткізудің өзара 

байланысы   
№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша 

сипаттамасы 

Креди

ттер 

саны 

 Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 РО13 РО14 

Жалпы білім беретін пәндер циклі міндетті 

компонент 

 Қазақстанның 

қазіргі тарихы 
Курс Қазақстан аумағында 

ежелгі дәуірден бүгінгі күнге 

дейін орын алған тарихи 

оқиғаларды, құбылыстарды, 

фактілерді, процестерді 

зерттейді. Пәннің бөлімдеріне 

мыналар кіреді: түркі дала 

империясы; Қазақстан 

аумағындағы ерте феодалдық 

мемлекеттер; моңғол жаулап 

алу кезеңіндегі Қазақстан (XIII 

ғ.), XIV-XV ғғ. ортағасырлық 

мемлекеттер. Қазақ 

хандығының дәуірі XV-XVIII 

ғғ. Қазақстан Ресей империясы 

құрамында, Қазақстан Ұлы 

Отан соғысы жылдарында, 

тәуелсіздіктің қалыптасу 

кезеңіндегі және қазіргі 

кезеңдегі Қазақстан. 

5    ѵ           

 Философия Философия сыни және 

шығармашылық ойлауды, 

дүниетаным мен мәдениетті 

қалыптастырады және 

дамытады, өмірдің ең жалпы 

және іргелі мәселелері туралы 

білім береді және оларға 

әртүрлі теориялық 

практикалық мәселелерді 

шешу әдіснамасын береді. 

Философия қазіргі әлемді көру 

көкжиегін кеңейтеді, 

5    ѵ           
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азаматтық пен патриотизмді 

қалыптастырады, өзін-өзі 

бағалауға, адам өмірінің 

құндылығын түсінуге ықпал 

етеді. Ол дұрыс ойлауға және 

әрекет етуге үйретеді, 

практикалық және танымдық 

іс-әрекет дағдыларын 

дамытады, өзімен, қоғаммен, 

сыртқы әлеммен келісімде өмір 

сүру жолдары мен тәсілдерін 

іздеуге және табуға 

көмектеседі 

 Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(әлеуметтану, 

саясаттану) 

Курсты оқу студенттердің 

қоғам туралы теориялық 

білімдерін тұтас жүйе ретінде 

қалыптастыруға ықпал етеді, 

қазіргі әлемдік және отандық 

саяси ойлар негізінде жоғары 

білікті маман даярлаудың 

саяси аспектісін қамтамасыз 

етеді. Пән жалпы 

гуманитарлық және 

студенттердің кәсіби 

дайындығының сапасын 

арттыруға арналған. 

Әлеуметтану және саясаттану 

саласындағы білім саяси 

процестерді түсіну, саяси 

мәдениетті қалыптастыру, 

жеке ұстанымды қалыптастыру 

және жауапкершілік 

шараларын нақты түсіну үшін 

қажет. 

3    ѵ           

 Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(мәдениеттану, 

психология) 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 

(Мәдениеттану, психология) 

студенттерді адамзаттың 

мәдени жетістіктерімен 

таныстыруға, олардың 

мәдениеттің қалыптасуы мен 

дамуының негізгі формалары 

3    ѵ           
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мен әмбебап заңдылықтарын 

түсінуге және игеруге 

арналған. Мәдениеттану курсы 

барысында мәдениет 

теориясының жалпы 

мәселелері, жетекші 

мәдениеттану 

тұжырымдамалары, 

мәдениеттің қалыптасуы мен 

дамуының әмбебап 

заңдылықтары мен тетіктері, 

қазақстандық мәдениеттің 

қалыптасуы мен дамуының 

негізгі тарихи кезеңдері 

қарастырылады. 

Сондай-ақ, психикалық 

процестердің, күйлердің, жеке 

қасиеттердің пайда болу, даму 

және жұмыс істеу 

заңдылықтары немесе басқа іс-

әрекеттер, психиканың даму 

және жұмыс істеу 

заңдылықтары тіршілік 

формалары зерттеледі 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

 ЖОО компоненті 
 Жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пән сыбайлас жемқорлықтың 

тұрақты дамуының мәнін, 

себептерін, себептерін тарихи 

және қазіргі заманғы көзқарас 

тұрғысынан зерттейді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті дамытудың 

алғышарттары мен әсерлерін 

қарастырады. Әлеуметтік, 

экономикалық, құқықтық, 

мәдени, моральдық-этикалық 

нормалар негізінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың дамуын зерттейді. 

Ол қоғамдық қатынастардың 

5  ѵ             
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әртүрлі түрлерімен және 

әртүрлі көріністерімен қарым-

қатынас негізінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру 

мәселелерін зерттейді. 

Мүдделер қақтығысы және 

моральдық таңдау жағдайлары 

талданады; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті арттыру; мүдделер 

қақтығысы жағдайындағы 

әрекеттер. 

 

 Кәсіпкерлік және 

көшбасшылық 

негіздері 

Пән кәсіпкерлік қызмет пен 

көшбасшылықтың негіздерін 

ғылым мен заң тұрғысынан; 

ерекшеліктерін, проблемалық 

жақтары мен даму 

перспективаларын; бизнес-

құрылымдардың 

экономикалық, 

ұйымдастырушылық және 

құқықтық қатынастар жүйесі 

ретіндегі кәсіпкерлік теориясы 

мен практикасын; 

кәсіпкерлердің инновациялық 

сезімталдыққа дайындығын 

зерттейді. Пән кәсіпкерлік 

қызметтің мазмұнын, мансап 

кезеңдерін, кәсіпкердің 

қасиеттерін, құзыреттілігі мен 

жауапкершілігін, бизнес-

идеялардың теориялық және 

практикалық бизнес-

жоспарлауын және 

экономикалық сараптамасын, 

сондай-ақ инновациялық даму 

тәуекелдерін талдауды, жаңа 

технологиялар мен 

технологиялық шешімдерді 

5   ѵ            
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енгізуді ашады. 

 Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Дисциплина изучает задачи 

Пән экологияның ғылым 

ретіндегі міндеттерін, 

экологиялық терминдерді, 

табиғи жүйелердің жұмыс 

істеу заңдылықтарын және 

еңбек қызметі жағдайындағы 

экологиялық қауіпсіздік 

аспектілерін зерттейді. 

Қоршаған орта мониторингі 

және оның қауіпсіздігі 

саласындағы басқару. 

Атмосфералық ауаны, жер 

үсті, жер асты суларын, 

топырақты ластау көздері және 

экологиялық проблемаларды 

шешу жолдары; 

техносферадағы тіршілік 

қауіпсіздігі; табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайлар 

5  ѵ             

 Негізгі пәндер циклі  

ЖОО компоненті 

 Математика I 

 

Курс қарапайым 

функцияларды зерттеуге және 

қарапайым геометриялық, 

физикалық және басқа 

қолданбалы есептерді шешуге 

мүмкіндік беретін көлемде 

математикалық талдауды 

зерттеуге негізделген. 

Дифференциалдық және 

интегралдық есептеулерге баса 

назар аударылады. Курстың 

бөлімдеріне бір айнымалының 

функцияларын 

дифференциалды есептеу, 

туынды және 

дифференциалдар, 

функциялардың әрекетін 

5 ѵ ѵ             
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зерттеу, күрделі сандар, 

көпмүшелер кіреді. 

Анықталмаған интегралдар, 

олардың қасиеттері және 

есептеу әдістері. Белгілі бір 

интегралдар және оларды 

қолдану. Дұрыс емес 

интегралдар. 

 Математика II 

 

Курс I математиканың 

жалғасы. Курстың бөлімдеріне 

сызықтық алгебра және 

аналитикалық геометрия 

элементтері кіреді. Сызықтық 

алгебраның негізгі сұрақтары 

қарастырылады: сызықтық 

және өзіне жұтасқан 

операторлар, квадраттық 

формалар, сызықтық 

бағдарламалау. Бірнеше 

айнымалы функцияның 

дифференциалдық есебі және 

оны қолдану. Еселі 

интегралдар. Анықтаушы мен 

матрицалар теориясы, 

сызықтық теңдеулер жүйелері, 

сондай-ақ векторлық 

алгебраның элементтері. 

Жазықтықта және кеңістікте 

аналитикалық геометрияның 

элементтері енгізілген. 

5 ѵ ѵ             

 Физика Курс классикалық және қазіргі 

физиканың негізгі физикалық 

құбылыстары мен 

заңдылықтарын, физикалық 

зерттеу әдістерін, физиканың 

ғылым ретінде техниканың 

дамуына әсерін, физиканың 

басқа ғылымдармен 

байланысын және оның 

мамандықтың ғылыми-

техникалық мәселелерін 

5 ѵ ѵ             
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шешудегі рөлін зерттейді. Пән 

келесі бөлімдерді қамтиды: 

механика, механикалық 

гармоникалық толқындар, 

молекулалық кинетикалық 

теория және термодинамика 

негіздері, электростатика, 

тұрақты ток, 

электромагнетизм, 

геометриялық оптика, 

жарықтың толқындық 

қасиеттері, жылу сәулелену 

заңдары, фото әсер. 

 Базалық пәндер циклі 

Таңдауға болатын компонент 

 Биоинформатика Биологиялық және 

биотехнологиялық процестерді 

іргелі және қолданбалы 

зерттеулерді зерттеу 

нәтижесінде алынған ақпарат 

ағынын машиналық өңдеудің 

негізгі әдістерін, 

биоинформатикадағы 

бағдарламалау тілдері мен 

бағдарламалық құралдары 

туралы түсінігін дамытады. 

Сондай-ақ биологиялық 

процестерді модельдеу және 

алынған мәліметтерді 

статистикалық өңдеу, 

биологиялық белсенді 

заттардың химиялық 

құрылымын және оның 

биологиялық белсенділігін 

зерттеу нәтижесінде алынған 

мәліметтерді талдау үшін 

әртүрлі компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану 

әдістеріне ерекше назар 

аударылады. 
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Биохимия 

Пәнді игерудің мақсаты тірі 

организмдерді құрайтын 

химиялық қосылыстардың 

құрылымы мен қасиеттері, 

биохимиялық процестердің 

негізгі заңдылықтары және 

метаболизмді реттеу 

механизмдері туралы білім алу 

болып табылады. 

Биохимиялық зертханаларда 

ғылыми - зерттеу, сондай-ақ 

өндірістік бейінде 

пайдаланылатын аспаптар мен 

жабдықтарда жұмыс істеу 

әдістері мен дағдыларын 

меңгеру. 

5 
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Ботаника және 

өсімдіктер 

физиологиясы 

Пәнді оқытудың мақсаты-

студенттердің негізгі 

білімдерін қалыптастыру, 

ботаника және өсімдіктер 

физиологиясы саласында 

қолданылатын заманауи 

әдістер мен әдіснамаларды 

игеру. Курс өсімдіктердің 

сыртқы және ішкі құрылымын, 

сонымен қатар өсімдіктер мен 

қоршаған ортаның байланысын 

қарастырады. Курсты оқу 

барысында студенттер тірі 

организмдер тіршілігінің жаңа 

заңдылықтарын ашу үшін, 

сондай-ақ іргелі және 

қолданбалы зерттеулер 

нәтижелері негізінде өсімдік 

шаруашылығының өзекті 

мәселелерін шешу және 

биологиялық әртүрлілікті 

сақтау үшін өсімдіктер өмірі 

туралы іргелі физиологиялық 

білімдерді теориялық және 

практикалық қолданудың 
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әдіснамасын меңгереді. 

 

Биотехнологияға 

және кәсіби іс-

әрекетке кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты 

студенттерді биотехнологияны 

дамытудың заманауи 

бағыттарымен және медицина, 

фармакология, ауыл 

шаруашылығы, экология, 

нанобиотехнология, ғарыштық 

биотехнология сияқты түрлі 

міндеттерді шешуге арналған 

серпінді жобалармен 

таныстыру болып табылады. 

Курсты оқу процесінде 

студенттер өнеркәсіптің негізгі 

бағыттары мен салаларын, 

ДНҚ-технологияларды, 

жасушалық технологиялар мен 

криоконсервация негізінде 

гендер банкін құруды, қауіпті 

аурулардың ПТР-

диагностикалау әдістерін және 

қоршаған ортаның биотикалық 

және абиотикалық 

факторларына өнімділікпен 

және төзімділікпен 

байланысты гендерді және 

бағалы белгілерді 

сәйкестендіру үшін 

молекулалық маркерлерді 

пайдалануды игереді. 
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Инженерлік және 

компьютерлік 

графикасы 

Курстың мақсаты студенттерде 

келесі дағдыларды дамытады: 

жазықтықта геометриялық 

пішіндердің барлық түрлерін 

бейнелеу, суреттерді 

түрлендіруге мүмкіндік беретін 

зерттеулер мен өлшеулерді 

жүргізу; AutoCAD ортасында 

дизайнер мен дизайнер, 

технолог, құрылысшы 
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арасындағы байланысты 

қамтамасыз ететін негізгі және 

сенімді ақпарат құралы болып 

табылатын техникалық 

сызбалар жасау. 

 

Жасушалық 

биология 

Курстың негізгі мақсаты - 

жасушаның құрылысын, 

функционалдық бірлігін және 

оның негізгі процестерді 

ұйымдастыру құрылымы 

туралы толық ақпаратты алу 

5 
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Молекулалық 

биология 

Пәнді оқытудың мақсаты-

молекулалық биология 

саласында қолданылатын 

заманауи әдістер мен 

әдіснамаларды зерттеу. Курсты 

оқу барысында студенттер 

ДНҚ, РНҚ және ақуыз 

синтезінің механизмдерін 

зерттеудің заманауи әдістерін 

игереді. Курс нуклеин 

қышқылдарының құрылымы 

мен функцияларын, тұқым 

қуалайтын ақпаратты жүзеге 

асырудың принциптері мен 

тетіктерін, сондай-ақ 

жасушалардың құрылымы мен 

функцияларының молекулалық 

негіздерін, өсу процестерін 

зерттейді. Курс аяқталғаннан 

кейін студенттер білімдерін 

игеруі керек бұл молекулалық 

биология саласындағы іргелі 

және қолданбалы білімді және 

биотехнологияның өзекті 

мәселелерін шешу үшін 

генетикалық аппарат туралы 

білімді қолдануға мүмкіндік 

береді 

5 
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негізгі түсініктері мен 

заңдылықтарын; химиялық 

термодинамика мен 

кинетиканың іргелі 

заңдылықтарын; атом 

құрылысы мен химиялық 

байланыстың кванттық-

механикалық теориясын 

зерттеу. Ерітінділер және 

олардың түрлері, тотығу 

процестері, үйлестіру 

қосылыстары: түзілуі, 

тұрақтылығы және қасиеттері. 

Заттардың құрылымы және 

элементтер химиясы. 

 

Биотехнология 

нысандары 

Курсты оқудың мақсаты 

студенттердің 

биотехнологияның негізгі 

объектілері туралы 

түсініктерін қалыптастыру 

болып табылады. Курс 

микроорганизмдер , өсімдіктер 

мен жануарлар жасушаларын 

Биотехнология объектілері 

ретінде қарастырады, сонымен 

қатар жаңа биообъектілерді 

құруда қолданылатын негізгі 

принциптер мен тәсілдерді 

қарастырады. Курсты зерделеу 

нәтижесінде студенттерде іс 

жүзінде маңызы бар негізгі 

жасушалық метаболиттерді 

өндіретін биообъектілер – 

организмдердің құрылымдық-

функционалдық 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері туралы білім 

қалыптасады; биообъектілерді 

өнеркәсіптік өндірісте 

пайдалану үшін оларды іріктеу 

қағидаларымен және оларға 
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жаңа қасиеттер мен жаңа 

заттар өндіру қабілетін беру 

мақсатында түрлендірілген 

биообъектілерді алудың 

техникалық тәсілдерімен 

таныстырады. 

 

Органикалық 

химия I 

Органикалық химия I 

сызықтық құрылымдағы 

көмірсутектер химиясын және 

олардың оттегі мен азот бар 

туындыларын, құрылымы мен 

номенклатурасын, осы 

қосылыстардың физикалық 

және химиялық қасиеттерін, 

зертхана мен өнеркәсіпте алу 

әдістерін, сондай - ақ оларды 

халық шаруашылығының 

әртүрлі салаларында 

қолдануды зерттейді. 

Қаныққан және қанықпаған 

көмірсутектер, олардың 

әртүрлі туындылары - 

альдегидтер мен кетондар, 

спирттер, карбон қышқылдары, 

жай және күрделі эфирлер 

және т. б. қарастырылады 

6 
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Органикалық 

химия II 

Химиялық білім беру 

цикліндегі базалық пән 

бойынша студентті іргелі 

даярлау, маманның 

шығармашылық қызметінде 

ғылыми және әдістемелік 

көзқарасты қалыптастыру, 

сонымен қатар хош иісті 

көмірсутектердің органикалық 

реакцияларының жалпы 

заңдылықтарын зерттеу. Осы 

пәнді игеру барысында студент 

алған базалық ғылыми-

теориялық білімдерін ғылыми 

және практикалық міндеттерді 
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шешу үшін қолдануға 

мүмкіндік беретін 

құзыреттерді қалыптастырады 

және көрсетеді. 

 

Автоматтандыру 

негіздері 

Пән негізгі өлшеу аспаптарын, 

технологиялық параметрлердің 

бастапқы түрлендіргіштерін 

(датчиктерін), атқарушы 

механизмдерді, 

микроконтроллерлерді және 

станоктар мен технологиялық 

жабдықтарды автоматты 

реттеу жүйелерін зерделейді. 

Автоматтандыру жүйелерінің 

элементтерін, типтік 

байланыстардың уақыт және 

жиілік сипаттамаларын, 

сызықтық жүйелерді 

тұрақтылық үшін зерттеу 

критерийлерін және процестің 

сапасын бағалау әдістерін 

сипаттайды. 
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Биотехнологиялы

қ өндірістердің 

санитариясы мен 

гигиенасы 

Курстың мақсаты 

студенттердің 

биотехнологиялық өндірістің 

санитариясы мен гигиенасы 

туралы білімдерін 

қалыптастыру болып 

табылады. Курста 

биотехнологиялық өндірісті 

санитарлық-гигиеналық 

бақылаудың негізгі әдістері, 

биотехнологиялық өндіріс 

үшін асептикалық 

жағдайларды жасау және 

бақылау әдістері оқытылады. 

Курсты зерделеу нәтижесінде 

студенттер микробиологиялық 

зерттеулер жүргізу әдістерін 

және алынған нәтижелерді 

бағалауды, санитариялық-
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гигиеналық талаптарды 

сақтауды, биотехнологиялық 

өндіріс жағдайында жабдықтар 

мен техниканы санитариялық 

өңдеуді меңгереді, 

микроорганизмдердің негізгі 

топтары, негізгі тамақ 

инфекциялары, бастапқы 

шикізаттың, биотехнологиялық 

өндіріс кезіндегі өнімдердің 

микробиологиялық 

ластануының әлеуетті көздері 

туралы ақпаратты қарайды. 

 

Микробиология 

және вирусология 

Пәнді оқытудың мақсаты 

студенттердің Микробиология 

және вирусология саласында 

қолданылатын заманауи 

әдістер мен әдіснамаларды 

игеруі болып табылады. Пән 

студенттердің микро - және 

макроорганизмнің өзара 

әрекеттесуінің теориялық 

негіздері мен заңдылықтарын, 

алдын-алу, микробиологиялық, 

молекулалық биологиялық 

диагностика әдістері бойынша 

практикалық дағдыларды 

дамытуға бағытталған. Курс 

студенттерде 

микроорганизмдердің тірі 

жүйелер ретіндегі құрылымы 

мен қызметі, олардың 

экологиядағы рөлі және 

залалсыздандыру әдістері, 

соның ішінде дезинфектология 

негіздері мен зарарсыздандыру 

әдістері туралы жалпы 

түсініктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

5 
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 Биотехнологиядағ

ы физикалық және 

Курстың негізгі мақсаты 

студенттерге биотехнологияда 
5 

  ѵ ѵ           



«Қ. И. СӘТБАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

 

 

ҚазҰТЗУ 703-05 Ү. Білім беру бағдарламасы 

 

химиялық зерттеу 

әдістері 

қолданылатын қазіргі заманғы 

физикалық-химиялық зерттеу 

әдістерінің теориялық және 

әдістемелік негіздерін дамыту 

болып табылады. Курс қазіргі 

заманғы биотехнологиялық 

зертханада және биохимиялық 

зертханалық тәжірибеде 

кеңінен қолданылатын физика-

химиялық талдаудың негізгі 

әдістері мен әдістерін; жұмыс 

орнын ұйымдастыру, 

биологиялық материалмен 

жұмыс істеу ережесін, 

биологиялық белсенді 

заттарды, ферменттерді, 

белоктарды, ДНҚ, РНҚ 

генетикалық материалдарды 

бөліп алу әдістері, 

биотехнологиялық 

объектілерді зерттеудің 

спектрофотометриялық және 

хроматографиялық әдістері, 

алынған мәліметтерді талдау 

және интерпретациялау. 

 

Өсімдік 

биотехнологиясы 

Пәннің мақсаты биотехнология 

алға қойған міндеттерді шешу 

үшін in vitro өсіп келе жатқан 

жасушаларды культивациялау 

мүмкіндіктерін қалыптастыру 

болып табылады. Курс 

биотехнологиялық өсірудің 

заманауи әдістері мен 

тәсілдерін, оның ішінде 

тәжірибелік селекциялық өсіру 

мен гендік инженериядағы 

биотехнологиялық әдістерді 

зерттеуді қамтиды. Курсты оқу 

нәтижесінде студенттер 

экстракорпоральды 

ұрықтандырудың заманауи 
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биотехнологиялық әдістерімен, 

биологиялық әртүрлілікті 

сақтау үшін өсімдік 

материалын клондау және 

криоконсервациялау 

әдістерімен танысады. 

 

Төзімділікті 

анықтайтын 

клеткалық 

сұрыптаудың 

әдістері 

Пәннің мақсаты-

биотехнологиялық өндірісте 

пайдалану үшін жасушалық 

селекция бойынша 

эксперименттер жүргізу 

қабілетін қалыптастыру. 

Курста ағзаның қолайсыз 

экологиялық факторларға 

төзімділігі биологиясы 

бойынша іргелі және 

қолданбалы зерттеулердің 

нәтижелері жинақталған. 

Курсты зерделеу нәтижесінде 

студенттер жасуша 

селекциясының әдістері мен 

әдіснамаларын игереді, онда 

құрғақшылыққа төзімді 

өсімдіктердің сызықтары мен 

формаларын жасауға ерекше 

назар аударылды. 
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Жалпы биология 

Пәннің мақсаты-студенттердің 

қазіргі заманғы биотехнология 

мәселелерін шешу үшін жалпы 

биология бойынша алған іргелі 

білімдерін талдау және 

қолдану қабілеттерін 

қалыптастыру. Тақырыпты 

зерттеу организмдердің даму 

эволюциясы және олардың 

өзгеретін өмір сүру 

жағдайларына бейімделуі 

туралы мәліметтерді 

қарастырады. Курсты зерделеу 

нәтижесінде студенттер 

гендердің жұмысы, 

5 
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мутациялық өзгерістер және 

ДНҚ молекулаларының 

зақымдалған бөліктерін 

қалпына келтіру және қалпына 

келтіру тетіктері туралы 

заманауи идеяларды игереді. 

 

Жалпы генетика 

Пәннің мақсаты-гендердің 

экспрессиясына және 

белгілердің мұрагерлік 

заңдылықтарына әсер ететін 

гендер мен факторлар туралы 

білімді қалыптастыру. Курста 

генетикалық өзгергіштік және 

селекция мен генетиканың 

генетикалық негізін кеңейтудің 

биотехнологиялық әдістері 

туралы қазіргі заманғы 

мәліметтерді зерттеуге ерекше 

назар аударылады. Курсты 

зерделеу нәтижесінде 

студенттер доминантты және 

рецессивті гендердің 

мұрагерлік заңдылықтарын 

игереді. 

5 
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 Негізгі пәндер циклі 

Университет компоненті 
 

Тағамдық 

биотехнология 

Бұл курс тамақ 

биотехнологиясы, өндірісті 

биотехнологиялық 

ұйымдастыру, 

биотехнологиялық процестер 

негізінде алынатын шикізат 

пен тағам өнімдерінің сапасын 

бақылау саласындағы 

теориялық білім мен 

тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастырады. Курс 

биохимиялық реакциялардың 

бағыттарын анықтайтын және 

жоғары сапалы мақсатты 
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өнімдердің қалыптасуын 

қамтамасыз ететін 

биотехнологиялық процестерді 

бақылау параметрлерін және 

биотехнологиялық процестер 

нәтижесінде түзілген өнімдерді 

оқшаулау мен тазартудың 

заманауи әдістерін, сондай-ақ 

алу негіздерін сипаттайды. 

және органикалық өнім өндіру 

 

Ауылшаруашылы

қ 

биотехнологиясы 

Пәннің мақсаты-студенттердің 

ауылшаруашылық 

биотехнологиясын дамытудың 

заманауи бағыттары және 

селекциялық процесті 

жеделдету үшін қолданылатын 

негізгі әдістер мен әдістемелер 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Курста 

ауылшаруашылық 

биотехнологиясы саласындағы 

іргелі және қолданбалы 

зерттеулердің нәтижелері 

жинақталған. Курс биотикалық 

және абиотикалық қолайсыз 

факторларға төзімді 

өсімдіктердің жоғары өнімді 

формалары мен желілерін құру 

мен іріктеудің тиімді 

биотехнологияларының негізін 

құрайды. 
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Өсіру техникасы 

мен технологиясы 

Пәннің мақсаты-студенттердің 

in vitro жағдайында 

оқшауланған жасушаларды 

культивациялау техникасы мен 

заманауи технологиялары 

туралы білімдерін 

қалыптастыру. Курсты оқу 

нәтижесінде студенттер 

өнеркәсіптік 

биотехнологияның өзекті 
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мәселелерін шешуге 

бағытталған мақсаттар мен 

міндеттерге қол жеткізу үшін 

асептикалық жағдайларда 

биотехнологиялық 

объектілерді 

культивациялаудың заманауи 

биотехнологиялық әдістерін 

меңгереді. 

 

Фармацевтикалық 

биотехнология 

Пәннің мақсаты-студенттердің 

жаңа жоғары тиімді дәрі-

дәрмектерді жасау үшін 

қолданылатын заманауи 

битехнологиялық әдістер мен 

әдістемелер туралы білімдерін 

қалыптастыру. Курста 

фармацевтикалық 

биотехнология саласындағы 

іргелі және қолданбалы 

зерттеулердің, in vitro 

жағдайында құнды 

биологиялық белсенді заттар 

мен дәрілік препараттарды, 

антибиотиктерді, 

алмастырылмайтын амин 

қышқылдарын, фенолды 

қосылыстарды, алкалоидтарды, 

дәрумендерді, ферменттерді, 

инсулинді, интерферонды және 

вакциналарды культивациялау 

әдістері мен әдіснамасының 

нәтижелері жинақталған. 
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 Бейіндік пәндер циклі  

Таңдау компоненті 
 

Микроорганизмде

р 

биотехнологиясы 

Пәннің мақсаты – 

студенттердің өнеркәсіптің 

түрлі салаларында пайдалану 

үшін мақсатты өнімдерді алу 

үшін микроағзаларды-

продуценттерді 
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культивациялаудың заманауи 

битехнологиялық әдістері мен 

әдіснамалары туралы 

білімдерін қалыптастыру. Курс 

мынадай бөлімдерді қамтиды: 

микробиологиялық 

биотехнология негіздері; 

Биотехнология ғылыми пән 

ретінде; Курс мақсатты 

өнімдерді алу үшін 

микроорганизмдерді пайдалана 

отырып жүзеге асырылатын 

тиімді биотехнологияның 

негізін құрайды. 

 

Инженерлік 

энзимология 

Пәннің мақсаты - 

студенттердің Инженерлік 

энзимология және 

биотехнологиялық өндіріс 

бағыттарының әртүрлі 

бағыттарында ферментативті 

процестерді пайдалану 

саласындағы білімдерін 

қалыптастыру. Курста 

энзимология саласындағы 

іргелі және қолданбалы 

зерттеулер нәтижесінде 

алынған деректер жинақталған, 

ферменттердің белсенділігін 

анықтау мен зерттеудің 

заманауи әдістері, 

ферменттердің жұмыс 

механизмдері және 

ферменттердің белсенділігі 

мен биотехнологиялық 

процестердің тиімділігін 

анықтайтын факторлар 

келтірілген 

4 
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Кәсіпорын 

дизайнының 

негіздері 

Курс кәсіпорындарды 

жобалаудың теориялық және 

практикалық аспектілері 

саласындағы құзыреттерді 
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қалыптастыру және өндірістің 

техникалық-экономикалық 

негіздемесін жасау мақсатында 

әзірленді. Курс аясында 

студент химиялық процестер 

мен химиялық технологиялар 

бірліктері үшін жобалауды 

практикалық қолдануды 

меңгереді; оларды белгілі бір 

процестер мен құрылымдық 

иерархиялар үшін қолдану. 

Осы курстың соңында 

студенттер физикалық және 

химиялық бірліктерді 

біріктіретін химиялық процесті 

жобалау қабілетін көрсетуі 

керек, сонымен бірге 

қорытынды курстық жоба 

түрінде өнеркәсіптік 

кәсіпорынның техникалық-

экономикалық мақсаттарына, 

экологиялық мақсаттарына 

және қауіпсіздігіне қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

Биотехнологиядағ

ы процестер, 

құрылғылар және 

жабдықтар 

Курстың мақсаты: мақсатты 

өнімдерді өндірудің көлемі мен 

сапасын қамтамасыз ету үшін 

заманауи жабдықтар мен 

аппараттарды қолдана отырып, 

биотехнологиялық процестерді 

оңтайландыруға сәйкес кәсіби 

қызметке мамандар даярлау. 

Зертханалық жағдайда, 

жартылай және өнеркәсіптік 

көлемде продуценттерді, 

оқшауланған жасушаларды, 

тіндер мен органдарды 

культивациялау әдістері егжей 

- тегжейлі зерделенетін 

болады. Заманауи жабдықтар 

мен аппараттардың дизайны 
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мен пайдалану әдістерін, 

биотехнологиялық процестерді 

оңтайландыруға арналған 

параметрлерді және нарықтың 

жоғары талаптары мен сапа 

стандарттарына жауап беретін 

мақсатты өнімдерді алу үшін 

өндірушілерді өсіру 

жағдайларын зерттеуге ерекше 

назар аударылады. 

 

Биологиялық 

қауіпсіздік 

Пәннің мақсаты - студенттерде 

биоқауіпсіздік саласында 

базалық білімді қалыптастыру. 

Курста биоқауіпсіздік 

саласында жүргізілген іргелі 

және қолданбалы зерттеулер 

нәтижесінде алынған 

мәліметтер жинақталған. Курс 

биоқауіпсіздік бойынша тиімді 

жүйелерді құрудың негізін 

құрайды. Курста аса қауіпті 

жұқпалы аурулардың 

қоздырғыштары, олардың 

құрылымы, жіктелуі және 

таралу жолдары, негізгі 

тасымалдаушылары мен таралу 

әдістері, биоқауіпсіздікті 

қамтамасыз ету әдістері жеке 

қарастырылады. 
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Органикалық 

өнімдерді алудың 

биотехнологиялық 

әдістері 

Пәннің мақсаты-

биотехнологиялық әдістерді 

пайдалана отырып, 

органикалық өнімдерді жасау 

және өндіру саласында 

студенттердің базалық білімін 

қалыптастыру. Курста 

экологиялық таза органикалық 

өнімдерді өндіру саласындағы 

іргелі және қолданбалы 

зерттеулердің нәтижелері 

жинақталған. Курс 
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органикалық өнімдер 

өндірісінің тиімді 

биотехнологиясының негізін 

құрайды және органикалық 

өнімдер өндірісінің талаптары 

мен стандарттарына ерекше 

назар аударылады. 

 

Пробиотиктерді 

алудың 

биотехнологиялық 

әдістері 

Пәннің мақсаты - 

студенттердің пробиотиктерді 

зерттеу, өндіру және қолдану 

саласындағы заманауи 

білімдерін меңгеруі. Курста 

пробиотиктер ретінде 

қолдануға болатын 

микроорганизмдерді іргелі 

және қолданбалы зерттеулер 

нәтижесінде алынған заманауи 

мәліметтер жинақталған. Курс 

штамдарды іріктеудің, 

пробиотик 

микроорганизмдерді 

іріктеудің, пробиотиктер 

консорциумдарын құрудың 

және жазу өнеркәсібі мен 

медицинаның әртүрлі 

салаларында қолданудың 

тиімді биотехнологияларын 

құрудың негізін құрайды. 
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Металлургия 

өнеркәсібіндегі 

биотехнология 

Пәннің мақсаты-металлургия 

өнеркәсібінде 

биотехнологиялық әдістерді 

пайдалану саласында 

студенттердің базалық білімін 

қалыптастыру. Заттардың 

айналымындағы 

бактериялардың рөлі өте зор 

және микроорганизмдердің 

белсенділігі нәтижесінде 

табиғаттағы барлық 

Биогеохимиялық процестер, 

соның ішінде әртүрлі 
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органикалық және 

бейорганикалық 

қосылыстардың жойылуы және 

қайта құрылуы жүреді. Курс 

микроорганизмдерді пайдалану 

негізінде тау-кен өндірісін 

ұлғайтудың тиімді 

биотехнологиясын құрудың 

негізін құрайды. 

 

Мұнай-химия 

өнеркәсібіндегі 

биотехнология 

Курстың мақсаты-өндірістің 

тиімділігі мен көлемін арттыру 

үшін мұнай-газ өнеркәсібінде 

биотехнологиялық әдістерді 

пайдалану саласында 

студенттердің базалық білімін 

қалыптастыру. Курста мұнай 

өнеркәсібінде 

биотехнологиялық әдістерді 

пайдалану саласындағы іргелі 

және қолданбалы 

зерттеулердің деректері 

жинақталған. Курс мұнай 

өнеркәсібінде пайдалану үшін 

тиімді биотехнологияларды 

құрудың негізін құрайды. Бұл 

биотехнологияның заманауи 

әдістерін мұнай кен 

орындарын игерудің әртүрлі 

кезеңдерінде сәтті қолдануға 

болатындығына байланысты: 

жаңа кен орындарын іздеу, 

мұнай өндірудің 

микробиологиялық өсуі 

(MEOR) 
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Энергетика 

өнеркәсібіндегі 

биотехнология 

Пәннің мақсаты - 

студенттердің жаңартылатын 

шикізат көздерінен баламалы 

энергия көздерін өндіру 

саласындағы базалық 

білімдерін қалыптастыру. 

Курста биоэнергетика 
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саласындағы іргелі және 

қолданбалы зерттеулердің 

деректері жинақталған. 

Жаңартылатын шикізат 

көздерінен баламалы энергия 

көздерін өндірудің 

биотехнологиялық әдістеріне 

ерекше назар аударылды. Курс 

баламалы энергия көздерін 

өндірудің тиімді 

биотехнологиялық әдістерін 

құрудың негізін құрайды. 

 

Өндірістік 

қалдықтарды 

терең өңдеу 

биотехнологиясы 

Курстың мақсаты - 

студенттердің өнеркәсіптік 

қалдықтарды терең өңдеу 

саласындағы базалық 

білімдерін қалыптастыру. 

Курста өнеркәсіптік 

қалдықтарды орналастыру 

және кәдеге жарату 

саласындағы іргелі және 

қолданбалы ғылыми 

зерттеулер нәтижесінде 

алынған қазіргі заманғы 

деректер жинақталған, 

олардың көлемі жыл сайын 

артып келеді және жергілікті 

және жаһандық сипаттағы 

белгілі бір экологиялық 

проблемалар туғызады. Курс 

мақсатты өнімдерді ала 

отырып, өнеркәсіптік 

қалдықтарды терең өңдеу 

бойынша тиімді 

биотехнологияларды құрудың 

негізін құрайды. 
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 Өндіріс және 

тұтыну 

қалдықтарын 

өңдеу 

биотехнологиясы 

Пәннің мақсаты - 

студенттердің өндіріс және 

тұтыну қалдықтарын қайта 

өңдеудің заманауи 

биотехнологиялық әдістері 
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саласындағы базалық білімді 

меңгеруі. Курста өндіріс және 

тұтыну қалдықтарын 

орналастыру және кәдеге 

жарату саласындағы іргелі 

және қолданбалы 

зерттеулердің деректері 

жинақталған. Курс өндіріс 

және тұтыну қалдықтарын 

қайта өңдеу бойынша тиімді 

биотехнологияларды құрудың 

негізін құрайды. Курсты оқу 

барысында өнеркәсіптік 

қалдықтарды өңдеудің, 

сарқынды суларды тазартудың 

және биогаз және био 

тыңайтқыш ретінде баламалы 

энергия көздерін ала отырып, 

тұрмыстық қатты қалдықтарды 

қайта өңдеудің заманауи 

биотехнологиялық әдістеріне 

ерекше назар аударылды. 

 

ГМО және 

биоқауіпсіздік 

Пәннің мақсаты студенттердің 

гендік түрлендірілген 

организмдерді пайдалану және 

биоқауіпсіздік саласындағы 

білімдерін қалыптастыру. 

Курста гендік инженерияның 

қазіргі жағдайы және гендік 

түрлендірілген организмдерді 

құру саласындағы іргелі және 

қолданбалы зерттеулер 

нәтижесінде алынған зерттеу 

нәтижелері және биологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мәселелері қарастырылады. 

Жеке гендік инженерия 

құралдары – рекомбинантты 

ДНҚ мен РНҚ молекулаларын 

құру үшін қолданылатын 

ферменттер қарастырылады. 

5 

    ѵ      ѵ    



«Қ. И. СӘТБАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

 

 

ҚазҰТЗУ 703-05 Ү. Білім беру бағдарламасы 

 

 

ДНҚ 

технологиясы 

Пәннің мақсаты - 

студенттердің ДНҚ 

технологиясын әртүрлі 

салаларда қолдану туралы 

білімдерін қалыптастыру. 

Курста ДНҚ технологиясы 

саласындағы іргелі және 

қолданбалы зерттеулердің 

деректері жинақталған. Курс 

іргелі және қолданбалы 

есептерді шешу үшін 

генетикалық ақпаратты 

сақтаудың матрицалық 

принципіне негізделген 

принциптерді зерттеу негізінде 

ДНҚ технологиясын құру және 

пайдалану үшін негіз болады; - 

ДНҚ құрылымдық тізбегінің 

түрлерін (бірегей және 

қайталанатын тізбектің әртүрлі 

түрлері) және олардың 

геномның Функционалды және 

құрылымдық элементтерін 

қалыптастырудағы рөлін 

зерттеу; 
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Инженерлік 

экология 

Курстың мақсаты: өнеркәсіп 

салаларын жобалау, дамыту 

және пайдалану кезінде 

экологиялық, энергия және 

ресурстарды үнемдейтін 

техникалық саясатты жүзеге 

асыруға қабілетті, экологиялық 

қауіпсіздік және тұрақты даму 

тұжырымдамаларына сәйкес 

кәсіби қызметке мамандарды 

дайындау. Курс Қазақстан 

Республикасының экологиялық 

саясатының құқықтық 

негіздерін, қоршаған ортаның 

ластануының негізгі көздерін, 

қоршаған ортаның құрамдас 
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бөліктері мен жұмыс 

орындарына зиянды әсерін 

азайту әдістерін, сонымен 

қатар экологиялық тәуекелді 

және қоршаған ортаны 

қорғаудың экономикалық 

аспектілерін қарастырады. 

 

Медициналық 

биотехникалық 

жүйелер, 

биотехнология 

және биоэтика 

Пәннің мақсаты - 

студенттердің медицинада 

және биоэтикада 

биотехнологиялық әдістерді 

қолдану саласындағы 

білімдерін қалыптастыру. 

Курста медициналық 

биотехнологияда 

биотехнологиялық әдістерді 

қолдану саласындағы іргелі 

және қолданбалы 

зерттеулердің нәтижелері 

жинақталған. Адамның 

репродуктивті проблемаларын 

шешу үшін ЭКҰ әдістерін 

қолдануға ерекше назар 

аударылды. Курс медицинада 

тиімді биотехнологиялық 

әдістерді қолданудың негізін 

және биоэтика саласында 

туындайтын мәселелерді 

шешудің принциптері мен 

жолдарын қалыптастырады. 
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Дайын өнім 

сапасын 

технологиялық 

реттеу негіздері 

Пәннің мақсаты-студенттердің 

дайын өнім сапасын 

Технологиялық реттеу, 

биотехнологиялық өнімдерді 

стандарттау және 

сертификаттаудың 

халықаралық жүйелері 

саласындағы білімдерін 

қалыптастыру. Курс 

биотехнологиялық өндірістің 

дайын өнімінің сапасын 
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стандарттау және техникалық 

реттеу мәселелері бойынша 

нормативтік құжаттармен 

жұмыс істеудің теориялық 

білімі мен практикалық 

дағдыларын қамтиды. Курс 

биотехнологиялық өндіріс 

өнімдерінің сапасын 

бақылаудың, стандарттаудың 

және сертификаттаудың тиімді 

жүйелерін құрудың негізін 

құрайды. 

 

Биотехнологиялы

қ салалардағы 

сапаны басқару 

Пәннің мақсаты-студенттердің 

биотехнологиялық 

өндірістердегі сапаны басқару 

саласындағы білімі мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Курста Өнеркәсіптік 

биотехнология және 

биотехнологиялық өнімнің 

сапасын қамтамасыз ету 

саласындағы іргелі және 

қолданбалы зерттеулердің 

деректері жинақталған. Курс 

нарықтың жоғары талаптарына 

сәйкес келетін 

биотехнологиялық 

өндірістерде сапаны 

басқарудың тиімді жүйелерін 

құрудың негізін құрайды. 

Өнімнің сапасын арттыру үшін 

технологиялық процесті және 

алынған мақсатты өнімдерді 

стандарттауға ерекше назар 

аударылды; стандарттаудың 

құқықтық негіздері; 
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5. Білім беру бағдарламасының оқу жоспары 
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6. Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor) 

 
Пәндері бар қосымша 

білім беру 

бағдарламаларының 

атауы (Minor) 

Кредиттердің жалпы 

саны 

Ұсынылатын оқу 

семестрлері 

Қосымша білім беру 

бағдарламаларын 

игеру қорытындылары 

бойынша құжаттар 

(Minor) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 


