


• Мамандық паспорты

• Не үшін Биология мамандығы? 
• Оқуға түсу
• Оқытылатын пәндер
• Іс- тәжірибе
• Біз тәжірибені қайда өтеміз? 
• Бізде қандай үйірмелер бар? 
• Биолог болғыңыз келсе, 
сіздің басты мақсатыңыз қандай? 
• Оқытушы-профессорлар құрамы
• Біздің түлектер

• Құрметті талапкер!



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ

5В060700-Биология 
оқу мерзімі:  – 4 жыл
оқу түрі: - күндізгі
білім беру денгейі: - жоғары

Ғылыми-зерттеу, мамандық бағытындағы пәндер 
бойынша әртүрлі мекемелерде, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын орындай алады (өсімдіктану, жануартану, 
тәнтану, биохимия, биотехнология );
Биологиялық бағыттағы өнеркәсіпте технологиялық 
ұйымдастыру іс-әрекеттерінде (санитарлық 
эпидемиологиялар станцияларда, өсімдік пен жануарлар 
өнімдерін өңдеу өнеркәсібінде).



Ғылыми-зерттеу, 
мамандық бағытындағы 
пәндер бойынша әртүрлі 
мекемелерде, ғылыми-
зерттеу жұмыстарын 

орындай алады 
(өсімдіктану, жануартану, 

тәнтану, биохимия, 
биотехнология );

Биологиялық бағыттағы 
өнеркәсіпте 

технологиялық 
ұйымдастыру іс-

әрекеттерінде (санитарлық 
эпидемиологиялар 

станцияларда, өсімдік пен 
жануарлар өнімдерін өңдеу 

өнеркәсібінде ).



Биология — жаратылыстану ғылымдарының бір саласы. Тірі организмдерді
және олардың қоршаған ортамен арақатынасын зерттейтін ғылым.
Биология жанды нәрселерде тіршіліктің барлық көріністерімен айналысады.
Биология ғылымы тірі организмдердің құрылысын, функциясын, өсіп-
жетілуін, шығу тегін, эволюциясы мен жер бетінде таралуын қарастырады.
Бұл ғылым организмдердің классификациясын жасап оларды суреттейді,
олардың функцияларына үңіледі, түрлердің қалай пайда болатынын
сипаттаумен қатар организмдердің бір-бірімен қатынасын және табиғи
ортасымен арақатынасын зерттейді.



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Білімі:

-Биология бойынша  білім беру  саласындағы  озық педагогикалық әрекеттер мен  
дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;

-Оқу  және ғылыми мақсаттарда зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды 
қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;

-Табиғи қауымдастықтағы жануарлар мен өсімдіктердің табиғи факторлармен 
байланыстылығы мен оларды есептеудің әдістерін, табиғатты қорғауда әлемдік, аймақтық, 
жергілікті мәселелері мен ережелерін біледі.
Қолдана білуі:

-Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда өзінің білімін мен дағдысын 
қолдануды меңгереді.

-Өз бетінше ақпараттық технологиялардың көмегімен жаңа білім мен дағдыларды 
меңгеріп, оларды практика жүзінде  пайдалана алады.
Біліктілігі:

-кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы , оны тиісті кәсіптік 
ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.

-кәсіби дайындық деңгейлерін көтеру, теориялық білімдерін нақты іс жүзінде 
қолданудың іскерліктерін қалыптастырып, тәжірибелік жұмыстарда дамытады.
Құзіреттілігі:

Биология білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және  ұқыпты шеше 
білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс 
берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.



• Емтихан өткізу шарттары жыл сайын 2017 жылы өткізілетін ҚР Ғылым

және Білім Министрлігінің ҰБТ жүйесіне енгізілген өзгерістер бойынша
өткізіледі
• Тестілеуге қатысуға өтініш қабылдау 10 наурыз – 10 мамыр аралығында
ҰБТ- ны өткізу пункттері арқылы жүзеге асырылады. ҰБТ 165 ҰБТ-ны
өткізу пункттерінің базасында өткізіледі. ҰБТ-ны өткізу мерзімі – 20
маусым мен 1 шілде аралығы. 2017 жылғы тамыз айында және 2018
жылдың қаңтар айында ҰБТ-ны ақылы негізде қайта тапсыру мүмкіндігі
беріледі. Шекті балл – 50.
• Алтын Белгі» иегерлері, жалпы білім беретін пәндер бойынша
халықаралық, республикалық олимпиадалардың, ғылыми жобалардың
жеңімпаздары мен жүлдегерлері ҰБТ-ны жалпы негізде тапсырады,
сондай-ақ балл саны бірдей болған жағдайда білім беру гранттарын алу
басымдығы оларға беріледі (Мысалы, егер бітіруші және «Алтын Белгі»
иегері де 122 балл алса, грант «Алтын Белгі» иегеріне беріледі. Егер
бітіруші көбірек балл жинаған жағдайда, «Алтын Белгі» иегеріне
басымдық берілмейді).



Мемлекеттік міндетті молуль
•Қазақстанның қазіргі заман тарихы
•Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
(ағылшын тілінде)
•Философия
Коммуникативтік модуль
•Қазақ тілі
•Ағылшын тілі
•Түрік тілі



Модуль-
Жаратылыста
ну негіздері   
Математика І
Физика І
Химия

Модуль-Ботаника және 
зоология І
Төменгі сатыдағы 
өсімдіктер 
систематикасы
Омыртқасыздар 
зоологиясы

Модуль- Ботаника және 
зоология ІІ
Жоғары сатыдағы 
өсімдіктер систематикасы
Омыртқалылар 
зоологиясы

Модуль-
Структуралық 
биология
Клетка 
биологиясы
Құрылымдық 
ботаникасы

Модуль-Тәнтану 
және физиология 
Адам анатомиясы
Адам және 
жануарлар 
физиологиясы

Модуль-Биология 
және биометрия
Қазіргі заман 
биологиясы
Биометрия

Модуль-Молекулалық 
биология және 
микробиология 
Микробиология
Молекулалық биология

Модуль-Әдістеме
Биологияны оқыту 
әдістемесі
Педагогикалық 
психология

Модуль-
Биохимия және 
генетика
Биохимия
Генетика

Модуль-Биотехнология 
және физиология
Өсімдіктер физиологиясы
Биотехнология

Модуль-Биотехнология 
және эволюция
Эволюциялық теория
Өсімдіктердің ұлпа 
культурасы (дақылдары)
Өсімдікті өсірудің 
биотехнологиялық 
әдістері

Модуль-Өсімдік 
және гербарий
Гербарий әдістері
Әлем өсімдіктері



ЖОО электив модулі
•Түркі мемлекеттер тарихы
•Ясауитану
•Тұлғааралық коммуникация психологиясы
•Саясаттану
•Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
•Мәдениет және дін
•Әлеуметтану
•Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
•Экология және тұрақты даму
•Құқық негіздері
•Экономикалық теория
•Ататүрік принциптері
•Сыни ойлау
•Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
•Еңбекті қорғау
•Мәңгілік ел
•Психикалық  денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
•Өзін-өзі тану



ЖБТ1 Өсімдіктану 
және жануартану
Модуль- Зоология
Зоологиялық 
зерттеулердің әдістері 
мен принциптері
Қазақстанның 
жануарлар әлемі
Модуль- Ботаника
Ботаникалық және 
микологиялық зерттеу 
әдістері
Өсімдіктер 
интродукциясы
Қазақстанның флорасы 
мен өсімдіктер 
жамылғысы

ЖБТ 2 
Микробиология, 
физиология
Модуль-
Микробиология
Ауылшаруашылық 
микробиологиясы
Өндірістік 
микробиология
Модуль- Физиология
Физиологиялық 
эксперименттердің 
методологиясы мен 
әдістері
Салыстырмалы 
физиология
Өсімдіктердің 
экологиялық 
физиологиясы

ЖБТ 3 Қолданбалы 
биология, 
биоинженерия 
Модуль-
Биоинженерия
Генетикалық 
инженерияға кіріспе
Өсімдіктердің 
биоинженерия
Модуль- Қолданбалы 
биология және 
топырақтану 
негіздері
Қолданбалы биология 
және топырақтану 
негіздері 
Ауылшаруашылық 
селекциясы
Топырақ биологиясы



Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Биология 
кафедрасының 

зертханасында өтетін «Оқу 
танысу тәжірибесі» - 3апта;

2, 3-курстарда  Түркістан, Кентау 
қалалық мектептерінде өтетін 
«педагогикалық тәжірибе»- үздіксіз 
көктемгі семестрде (оқу жоспары 
бойынша -2-курс 2,5апта, 3-курс 
2,5апта);

1-курста Биология 
кафедрасының 

зертханасында өтетін «Оқу 
танысу тәжірибесі» - 3апта;

1-курста Биология 
кафедрасының 

зертханасында өтетін «Оқу 
танысу тәжірибесі» - 3апта;



Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте
алады?

 ХҚТУ дың ботаникалық бағында

Институт зоологияда
Қаратау қорығында
Экология ғылыми зерттеу институты
ГКП «Түркістан –Су» 
 АҚ «Кентау трансформатор зауыты» 
 ОҚО Түркістан қ.,Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты 
 Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп- интернаты 
 ОҚО Түркістан қ., М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 ОҚО Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 ОҚО Түркістан қ., Ғани Мұратбаев атындағы №5жалпы орта мектебі
 ОҚО Түркістан қ., №23 жалпы орта мектебі
 ОҚО Түркістан қ., №20 жалпы орта мектебі
 ОҚО Түркістан қ., М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 ОҚО Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы
 ОҚО Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі
 ОҚО Түркістан қ., №2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 ОҚО Түркістан қ., Ә.Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі







ҒАЖАЙЫП ТАБИҒАТ



Биологияның  қазіргі 
жағдайы, басқа білім 

салаларымен 
байланысы, 

биологияны оқытудың 
әдістемелік негізі мен 

оның болашақтағы 
дамуы  туралы 

түсінігінің болуы, 
болашақ кәсібінің мәні 

мен әлеуметтік 
маңызын түсіну керек.

Жалпы ғылыми  таным 
әдістерін меңгеру, ғылыми 

ақпаратты іріктеу және 
сын елегінен  өткізе   
отырып пайдалану. 

Эксперименттік- зерттеу 
жұмысының позитивті 
нәтижелерін баяндама, 

ғылыми 
мақала,әдістемелік құрал 
түрінде  рәсімдеу  және 
насихаттай білу керек

Кәсіби  қызметке  
қатысты 

тапсырмаларды әзірлеу 
әдісін меңгеру,  

әлемдік  экономикада 
динамикалы өзгеретін 

құбылыстар мен 
процестерге бейім 

болу керек.



Кафедра меңгерушісі
б.ғ.к., доцент м.а.

А.М.Бостанова

А-ш.ғ.д., профессор
Е.Байбеков

А-ш.ғ.к., доцент м.а.
С.С.Абдукаюмов А-ш.ғ.к., доцент

Р.А.Дайрабаев
А-ш.ғ.к., доцент м.а.

М.Т.Ерденов

б.ғ.к., доцент 
З.С.Ажибаева



х.ғ.к., доцент м.а.
А.М.Дуйсебекова

б.ғ.к., доцент м.а.
А.М.Сейтметова

техн.ғ.к., доцент 
м.а. Г.Ж.Турметова

Аға оқытушы
Г.А.Бабаева

Аға оқытушы
Б.Ю.Юсупов

Аға оқытушы
Г.О.Абишова

Аға оқытушы
Н.Б.Толбаев

Оқытушы
Д.И.Ибрагимов

а

оқытушы
А.Е.Сержанова



Бексеитова 
Қалампыр

“Жалын” Ғылыми 
өндірістік-
техникалық 
орталығы 

бастығының 
орынбасары 

Әмзеева Ұлпан
Жалын” Ғылыми 

өндірістік-
техникалық 

орталығының 
ғылыми қызметкері

Аймаханов Мақсат
Қ.А.Ясауи атындағы

ХҚТУ дың
Медицина 
факультеті

«Жалпы хирургия" 
Кафедрасының

оқытушысы

Нурдинов Нурсултан
Қ.А.Ясауи атындағы

ХҚТУ дың
Медицина факультеті

"Зертханалық
пәндер" 

Кафедрасының
оқытушысы

Досымбетова 
Мадина

“Жалын” Ғылыми 
өндірістік-
техникалық 

орталығының сапа 
жөніндегі бас 

маманы  



ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!

Егер сіз 5В060700- Биология мамандығын таңдасаңыз  жалпы
орта білім беретін оқу-тәрбиелік ұжымдар мен ұйымдарда, кәсіби-
техникалық білім беретін орындарда, орта арнайы білім беретін
мектептен тыс мекемелерде және қосымша білім мен тәрбие беретін
ұйымдарда биология немесе экология (таңдау компоненті бойынша
таңдаған мамандану пәніне орай мұғалімі, сонымен қатар, лаборант, 
инженер, кіші ғылыми қызметкер, әкімшілік жұмыскері, оқу ісі
жөнінде орынбасар, директор, үйірме жетекшісі және басқа да 
қызметтер атқара аласыз.
Биология  бойынша  білім беру саласында кәсіби қызметтің барлық 

түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім , білік және дағдыларды  
меңгерулеріңіз  қажет.
Ол үшін  сіз  көп ізденіп,  мамандыққа  дұрыс таңдау  жасауларыңыз  
қажет. 


