


• Мамандық паспорты
• Не үшін Биология мамандығы? 
• Оқуға түсу
• Оқытылатын пәндер
• Іс- тәжірибе
• Біз тәжірибені қайда өтеміз? 
• Бізде қандай үйірмелер бар? 
• Оқытушы-профессорлар құрамы
• Біздің түлектер
• Құрметті талапкер! 



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ
6М011300-Биология 
оқу мерзімі:  – 2 жыл
оқу түрі: - күндізгі
білім беру денгейі: - Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: 
Жалпы орта білім беретін негізгі және бейіндік
мектептер
Мамандандырылған мектептер
Оқу-технологиялық қызмет
Жоғары оқу орындарында оқытушы, зертхана
лаборанты, инженер
Биология саласы бойынша кәсіпорындарда зерттеушілік
қызмет



Білім беру 
(педагогикалық), әртүрлі 

оқу орындарында 
биология мұғалімі 

ретінде (мектептерде, 
гимназияларда, 

лицейлерде, 
колледждерде);

Өнеркәсіптік-басқару іс -
әрекеттерін әр түрлі 

деңгейдегі мемлекеттік 
құрылымдарда (білім 
беру бөлімшелерінде, 

әкімшіліктерде, 
биологиялық бағыттағы 

зертханаларда);



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Білімі:

Биологиялық білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, 
педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік қызметін 
табысты іске асыра алу;

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

Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі  салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму 
переспективасын болжай алады.
Қолдана білуі:

Өзінің кәсіби әрекетін ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар 
тұрғысынан жоспарлай алады;

Биологиялық тәжірибелерді зерделеп,  меңгереді.
Жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының 

заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір 
саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін зерттеуі.
Біліктілігі:

Кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауға;
Кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы, оны тиісті кәсіптік ортада 

пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.
Биологиялық пәндердің терминологияларын, заманауи біліми ақпараттық технологияларды, 

жоғарғы және орта оқу орындарында кәсіби мамандығы бойынша пәндерден сабақ беруге дағдылануы, 
заманауи биологияның мәселелерін дәлелдей алуды игереді.
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 Қабылдау
комиссиясының төрағасы (Ректор) бекітетін
6М011300 – «Биология» мамандығы бойынша
талапкерлерден емтихандар қабылдау Ережесі
арқылы белгіленеді; Емтихандар 10-15 шілде
аралығында өткізіледі.
Талапкер екі емтихан тапсырады
І Шетел тілі (тест)
ІІ мамандық бойынша жазбаша емтихан
Талапкер екі емтиханның нәтижесінде кемінде 150
балл жинақтауы қажет



Мемлекеттік міндетті молуль
Шетел тілі 
Психология 
Менеджмент
Бейіндеуші пәндер модулі
Кәсіби міндетті модулі
Эволюциялық биология
Кәсіби элективті модулі
ЖОО-да биологияны оқытудың әдістемесі
Ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Жануартану пәнін оқыту әдістемесі
Өсімдіктану пәнін оқыту әдістемесі
Жалпы биологияны оқыту әдістемесі
Қазіргі заман генетикасы
Биотехнология және нанотехнология
Теориялық биологияның таңдаулы тараулары
Нутрициология негіздері
Биологияның математикалық мәселелері
ҚР флорасы мен фаунаның көп түрлілігін сақтау жолдары
Дендрология негіздері
Биологияны оқытудың жаңа технологиялары



ЖБТ1
Қолданбалы 

биология ғылымдары
Модуль-

Генетикалық 
ғылымдар

Ген инженериясы
Гендер, мутациялар 

және аурулар

ЖБТ2 
Іргелі биология 

ғылымдары
Модуль-

Ботаникалық 
ғылымдар
Алькология
Микология



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

Іс-тәжірибе базалары 6М011300-Биология
мамандығының магистранттары екі жылдық білім алу
кезінде зерттеу және педагогикалық тәжірибелерден
өтеді. Зерттеу тәжірибе 1 курста 6 апта, 2 курста да 6
апта көлемінде жоспарланған. Зерттеу тәжірибесінің
жүргізілетін орны келісім-шарт түсілген ғылыми-
зерттеу орталықтары мен институттары.
Педагогикалық тәжірибе болса ЖОО-да жүргізіледі.
Мерзімі 3 апта.



Магистрлер қандай мекемелерде тәжірибеден өте 
алады?

ХҚТУ дың ботаникалық бағында
Институт зоологияда
Түркістан медицина колледжі
Қ.Сатпаев атындағы қазақ ұлттық 
техникалық университеті
АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
Түркістан жарық тазалық
Қаратау қорығында
Экология ғылыми зерттеу институты
ГКП «Түркістан –Су»
Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби 
колледжі
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
ОҚО. Түркістан қ., Әмір Темір атындағы №3 
жалпы орта мектебі
№23 жалпы орта мектебі
№31 бастауыш мектеп-бала бақша кешені





ҒАЖАЙЫП ТАБИҒАТ



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.Ибрагимова

оқытушы
А.Е.Сержанова



Исаев Ғани Исаевич 
техн.ғ.к.,

Оңтүстік Қазақстан
Мемлекеттік

педагогикалық
институтының ғылым

және инновация 
жөніндегі ректор 

орынбасары

Саржанов 
Фахриддин 
Қ.А.Ясауи

атындағы ХҚТУ 
дың

Медицина 
факультеті

«Теориялық
пәндер" 

Кафедрасының
оқытушысы

Салыбекова Нурдана
Қ.А.Ясауи атындағы

ХҚТУ дың биолоигия
кафедрасының

оқытушысы,  Қазақ
мемлекеттік қыздар

педагогикалық
университетінің

докторанты

Сағынбаева Гүлзада
№16 Т.Бигельдинов

атындағы орта 
мектептің Биология 

пәнінің мұғалімі



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!
6M011300- Биология мамандығын таңдасаңыз
Жоғары оқу орындарында, 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.


