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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

Passport of Education Program 

Қолдану саласы 

Область применения   

Application area 

Білім беру бағдарламасы өсімдіктер биотехнологиясы және 
микробиология саласындағы мамандарды дайындауға арналған;  

 

 
 

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров в 

области биотехнологии растений и микробиологий; 

 
 

 

The educational program is designed to train personnel in the field of plant 
biotechnology and microbiology;   

 

 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

Code and name of education 

program 

 

 

6В05101 «Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология»  

 
 

6В05101 «Биотехнология растений и микробиология»  

 
 

6В05101 «Plant biotechnology and microbiology»  

 

 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Regulatory and legal support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы  

Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604)  
Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595) 
Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 
(12.10.2018 ж. №563) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышы (13.10.2018 ж. №569) 
 

 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» 
ГОСО высшего образования  (31.10.2018, №604) 

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования (30.10.2018 г. №595) 
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г. №563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569) 
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Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan  
State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604) 

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement 

Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018 
№595) 

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit 

Technology of Education (12.10.2018, №563) 

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 
(13.10.2018 №569)  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile Map of Education Program 

ББ мақсаты 

Цель ОП  

Objective of Education 

Program 

Білім беру бағдарламасы қазіргі биотехнологияның теориялық және 

қолданбалы аспектілері бойынша іргелі білімі бар, биотехнологиялық 
нысандарды алу, зерттеу және қолдану дағдыларын меңгерген, алынған 

білімді жобалау институттарында, салалық кәсіпорындарда, ғылыми-

зерттеу институттарында, селекциялық орталықтарда, білім беру 
ұйымдарында оқытушы ретінде қолдануға қабілетті биотехнолог 

кадрларды даярлауға арналған. 

 
Образовательная программа предназначена для подготовки кадров  

биотехнологов, обладающих фундаментальными знаниями по 

теоретическим и прикладным аспектам современной биотехнологии, 

владеющих навыками получения, исследования и применения 
биотехнологических объектов, способных применять полученные знания 

для работы в проектных институтах, отраслевых предприятиях, научно-

исследовательских институтах, в селекционных центрах, в качестве 

преподавателя в образовательных организациях.  

 
The educational program is designed to train biotechnologists with 

fundamental knowledge of the theoretical and applied aspects of modern 

biotechnology, possessing the skills of obtaining, research and application of 
biotechnological objects that can apply the knowledge to work in design 

institutes, industrial enterprises, research institutes, breeding centers, as a 

teacher in educational institutions. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы  

Concept of education program 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, 

нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық 

бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын бағалауды 
регламенттейді және білім алушыларды даярлау сапасын және тиісті 

білім беру технологиясын іске асыруды қамтамасыз ететін 

материалдарды қамтиды және биотехнологияның әр түрлі салаларында, 
өсімдіктер биотехнологиясы мен микробиологияға, молекулалық, 

жасушалық, физика-химиялық биология мен биоинженерия әдістерінің 

кең спектрін меңгерген мамандарды даярлауға арналған, өнеркәсіптік 

өндіріс пен ауыл шаруашылығының кешенді инженерлік міндеттерді, 
инновацияларды шешуге қабілетті және өз мамандығының қоғамдық 

маңыздылығын түсінетін практикалық міндеттерін шешу болып 

табылады. 
 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии и предназначена для подготовки 
специалистов в различных областях биотехнологии, с уклоном в  

биотехнологию растений и микробиологию, владеющих широким 
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спектром методов молекулярной, клеточной, физико-химической 
биологии и биоинженерии, для решения практических задач 

растениеводства, промышленного производства и сельского хозяйства, 

способных к решению комплексных инженерных задач, инновациям и 
осознающих общественную важность своей профессии. 

 

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and 

technologies of the educational process, evaluation of the quality of training 
of graduates in this field of training and includes materials that ensure the 

quality of training of students and the implementation of appropriate 

educational technology and is designed to train specialists in various fields of 
biotechnology, with a bias in plant biotechnology and Microbiology, owning a 

wide range of methods of molecular, cellular, physico-chemical biology and 

bioengineering, to solve practical problems of industrial production and 

agriculture, capable of solving complex engineering problems, innovation and 
aware of the social importance of their profession. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Degree Awarded: 

«6В05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология» білім беру 
бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры 

 

Бакалавр естествознания по образовательной программе «6В05101 

Биотехнология растений и микробиология»  
 

Bachelor of science in education program «6В05101 Plant Biotechnology and 

microbiology» 
 

Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of Specialist’s Positions 

Өндірістік зертханалардағы технолог; биотехнологиялық өндірістердегі 
маман-технолог, ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары оқу 

орындарындағы маман (зертханашы); ауыл шаруашылығы 

биотехнологиясы саласындағы маман; тағам өндірісінің маманы, 

биотехнолог-селекционер; экологиялық қызметтер мен ұйымдардағы 
маман; педагог (гимназиялар, биологиялық, медициналық және ауыл 

шаруашылығы бейіндегі колледждер). 

 
Технолог в производственных лабораториях; специалист-технолог в 

биотехнологических производствах, специалист (лаборант) в научно-

исследовательских институтах и вузах; специалист в области 

сельскохозяйственной биотехнологии; специалист пищевого 
производства, биотехнолог-селекционер; специалист в экологических 

службах и организациях; педагог (гимназии, колледжи биологического, 

медицинского и сельскохозяйственного профиля). 
 

Technologist in production laboratories; specialist-technologist in 

biotechnological production, specialist (laboratory assistant) in research 
institutes and universities; specialist in agricultural biotechnology; specialist 

in food production, biotechnology-breeder; specialist in environmental 

services and organizations; teacher (gymnasiums, colleges of biological, 

medical and agricultural profile 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

Area of Professional Activity 

Тамақ және қайта өңдеу, микробиологиялық өнеркәсіп өндірістік 

кәсіпорындары мен зертханалары; ауыл шаруашылық кәсіпорындары; 
биотехнологиялық, биологиялық, ауыл шаруашылық бейіндегі ғылыми-

зерттеу институттары;  ботаникалық бақтар, ұлттық және зоологиялық 

парктер; өсімдіктер фитосанитария жөніндегі ұйымдар мен мекемелер; 

селекциялық орталықтар; ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау жөніндегі зертханалар; гимназиялар, колледждер; 
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экологиялық қызметтер мен ұйымдар; биотехнологиялық процестерді 
жүргізуге арналған қондырғылар мен жабдықтар; шикізат пен дайын 

өнімнің сапасын бақылау әдістері мен құралдары; қоршаған ортаның 

жай-күйін бағалау және оны өнеркәсіптік өндірістің әсерінен қорғау 
құралдары; нормативтік және техникалық құжаттама. 

 

Производственные предприятия и лаборатории пищевой и 

перерабатывающей, микробиологической промышленностей; 
сельскохозяйственные предприятия, научно-исследовательские 

институты биотехнологического, биологического, 

сельскохозяйственного профиля; ботанические сады, национальные и 
зоологические парки; организации и учреждения по фитосанитарии 

растений; селекционные центры; лаборатории по контролю за качеством 

и безопасностью сельскохозяйственной продукции; гимназии, колледжи; 

экологические службы и организации; установки и оборудование для 
проведения биотехнологических процессов; методы и средства контроля 

качества сырья и готовой продукции; средства оценки состояния 

окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного 
производства; нормативная и техническая документация. 

 

Biological, agricultural profile, manufacturing plants and laboratories of food 
and processing, microbiological industries; agricultural enterprises; Research 

institutes of biotechnological,  Botanical gardens, national and Zoological 

parks; organizations and institutions for phytosanitary plants, breeding 

centers; laboratories for control over quality and safety of agricultural 
products, gymnasiums, colleges, environmental services and organizations; 

installations and equipment for carrying out biotechnological processes; 

methods and means of quality control of raw materials and finished products; 
means of environmental assessment and protection from the impact of 

industrial production; regulatory and technical documentation 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности  

Object of Professional Activity 

Жасушалық селекция, эксперименттік гаплоидия үшін жасушалық және 

тіндік дақылдарды қолдану; өсімдіктер селекциясында молекулалық 

және биохимиялық маркерлерді пайдалану, өсімдіктердің жасушалық 

және гендік инженериясы әдістерінің негізінде өсімдіктерді генетикалық 
қайта құру, өсімдік және микробтық текті биологиялық белсенді заттар 

мен биопрепараттарды өнеркәсіптік тәсілмен алу, өсімдіктер ауруларына 

қарсы күрестің диагностикалық және алдын алу құралдарын құру 
биотехнологиясы, өсімдік және микробтық текті биологиялық белсенді 

заттар мен биопрепараттарды өнеркәсіптік әдіспен алу; 

биотехнологиялық өндірістерді пайдалану және сапасын басқару, 

шикізаттың, аралық өнімдер мен дайын өнімнің сапасын бақылауды 
ұйымдастыру және жүргізу, орта оқу орындарындағы педагогикалық 

қызмет атқару. 

 
Применение клеточных и тканевых культур для клонального 

микроразмножения и оздоровления растений, клеточной селекции, 

экспериментальной гаплоидии; использование молекулярных и 
биохимических маркеров в селекции растений, генетическое 

реконструирование растений на основе методов клеточной и генной 

инженерии растений, получение промышленным способом ценных 

биологически активных веществ и биопрепаратов растительного и 
микробного происхождения, биотехнологии создания диагностических и 

профилактических средств борьбы с болезнями растений; эксплуатация 

и управление качеством биотехнологических производств, организацию 
и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и 

готовой продукции, педагогическая деятельность в средних учебных 

заведениях. 
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Application of cell and tissue cultures for clonal micropropagation and 

improvement of plants, cell selection, experimental haploidy; use of 

molecular and biochemical markers in plant breeding, genetic reconstruction 
of plants on the basis of methods of cellular and genetic engineering of plants, 

industrial production of valuable biologically active substances and biological 

products of plant and microbial origin, biotechnology to create diagnostic and 

preventive means of plant disease control; operation and quality management 
of biotechnological productions, the organization and carrying out quality 

control of raw materials, intermediate products and finished products, 

pedagogical activity in secondary educational institutions. 

Кәсіби қызмет функциялары 

және түрлері функциялары  

Функции и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of professional 

activity 

Бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері: биотехнологиялық, 

биологиялық, ауыл шаруашылық бейіндегі ғылыми-зерттеу 

институттары мен жоғары оқу орындары; тамақ және қайта өңдеу, 
микробиологиялық өнеркәсіп өндірістік кәсіпорындары мен 

зертханалары; ауыл шаруашылық кәсіпорындары; ботаникалық бақтар, 

ұлттық және зоологиялық парктер; өсімдіктер фитосанитария жөніндегі 
ұйымдар мен мекемелер; селекциялық орталықтар; ауыл шаруашылық 

өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау жөніндегі зертханалар; 

орта мектептер, гимназиялар, колледждер; экологиялық қызметтер мен 
ұйымдар; биотехнологиялық процестерді жүргізуге арналған 

қондырғылар мен жабдықтар; шикізат пен дайын өнімнің сапасын 

бақылау әдістері мен құралдары; қоршаған ортаның жай-күйін бағалау 

және оны өнеркәсіптік өндірістің әсерінен қорғау құралдары; 
нормативтік және техникалық құжаттама. 

 

Функциями профессиональной деятельности бакалавров в области 
биотехнологии являются: применение разнообразных методологических 

подходов к созданию исходного материала для селекции методами 

биотехнологии; планирование и проведение селекционных работ с 
использованием современных методов биотехнологии; организация 

отдельных этапов биотехнологического производства; экспертировать 

биобезопасность продукции растениеводства; принимать активное 

участие в разработке и пропаганде вопросов биобезопасности, биоэтики 
и законодательной базы в биотехнологии. Осуществляет  научно-

исследовательскую, производственно-технологическую, проектную, 

организационно-управленческую, педагогичесую деятельность. 
 

The objects of professional activity of the bachelor are: research institutes and 

Universities of biotechnological, biological, agricultural profile, 

manufacturing plants and laboratories of food and processing, microbiological 
industries; agricultural enterprises; Botanical gardens, national and Zoological 

parks; organizations and institutions for phytosanitary plants, breeding 

centers; laboratories for control over quality and safety of agricultural 
products, secondary schools, gymnasiums, colleges, environmental services 

and organizations; installations and equipment for carrying out 

biotechnological processes; methods and means of quality control of raw 
materials and finished products; means of environmental assessment and 

protection from the impact of industrial production; regulatory and technical 

documentation. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / Profile of Competences 

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/ 

Универсальные компетенции 

(УК) /  

Universalcompetences (UC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы / 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

(units of competences) 

ӘҚА– Коммуникациялық 

құралдар мен технологиялардың 

заманауи қолдану мүмкіндігі 

УКА– Способность использовать 
современные  

коммуникационные средства и 

технологии  

UCА –To use modern 

communication tools and 

technologies 

ОН1 –жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас 

бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде 

қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау. 

ОН2– ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда 

цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің 

әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімдіқолдана білу. 

 

РО1 – вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 

казахском, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального общения; 
РО2 - использовать цифровую технологию, различные виды 

информационно-коммуникационных технологий по поиску, 

хранению, обработке, защите и распространению информации и 

применятьпредпринимательскиезнания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

RT1–to get into communication in oral and written forms in Kazakh, 

Russian and foreign languages in order to solve problems of 

interpersonal, intercultural, and professional interactions; 

RT2 –to usedigital technologies, various types of information and 

communication technologies for search, storage, processing, protection, 
and dissemination of information, as well as to apply economic 

knowledge in various spheres of activity 

1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language 

2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh 

(Russian) language 

3. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые 

технологии по отраслям применения / Digital technologies 
by branches of application 

4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / 

Информационно-коммуникационные технологии / 

Information and communication technology 

5. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / 

Entrepreneurship and business 

6. Іскери риторика/Деловая риторика/Вusiness rhetoric 

ӘҚВ  –Біртұтас ғылыми жүйелік 

көзқарасқа негізделген әртүрлі 

жағдайларды бағалау қабілеті 

УКВ  – способность оценивать 

различные ситуации на основе 
целостного системного научного 

мировоззрения 

UCВ  –ability to assess various 

situations based on a holistic 

systemic scientific worldview 

ОН3 –әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді 

қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда 

тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу 

мүмкіндігі. 

РО3–применять философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история 

Казахстана / Мodern history of Kazakhstan  

2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru 

3. Философия / Философия  / Philosophy  

4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль социально-
политических знаний / Social and Political Knowledge 

Module 
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RT3 –to apply philosophical knowledge for the formation of world view, 

to analyze the main stages and patterns of the historical development of 

society in order to increase civic engagement.  

 

 

 

 

ӘҚС – әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 
қабілеті, салауатты өмір салтын 

ұстану 

УКС– способность формировать 

и определять личность в 

социальной среде  и 

ориентироваться на здоровый 

образ жизни 

UCС  – ability to form and define a 

person in a social environment and 

focus on a healthy lifestyle 

ОН4 – дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен 

толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, 

қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар 

болу.  

РО4 - обеспечить полноценную социальную и профессиональную 

деятельность методами и средствами физической культуры, 

владеть культурой безопасности, обладать экологическим 
сознанием; 

RT4–to provide a full-fledged social and professional activities by tools 

of physical culture, to master a safety culture, to promote an 

environmental awareness 

 

ОН5-құқықтық сауаттылықтыарттыру, мінез-құлық мәдениеті мен 

қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін 

орындау. 

РО5 - обладать достаточнымуровнем правосознания, исполнять 

профессиональные обязанности ипринципы культуры поведения и 

этические нормы общения.  
RT5 –to have a sufficient level of legal awareness, to execute faithfully 

professional duties, and to follow principles of positive behavior and 

ethical norms of communication 

 

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Training 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет / 

Антикоррупционная культура / Anti-corruption culture 

3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы 

экологии и безопасности жизнедеятельности / 

Fundamentals of ecology and life safety 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

 Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результаты обучения 

(единицы ПК) /  

Result of Training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

(units of competences)  
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КҚ
А
  ғылыми-зерттеу, жобалау, 

ұйымдастыру-басқару, 

өндірістік-технологиялық және 

педагогикалық қызмет бойынша 

құзыреттер: 

- ғылыми зерттеулер жүргізу 

қабілеті  

- кәсіпорындарды ұйымдастыру 

мен басқаруда бағдарлану 

қабілеті; 

- кәсіби өсуге және жаңа зерттеу 

әдістерін өз бетінше оқытуға 

қабілетті 
 

ПК
А
 компетенции по научно-

исследовательской, проектной, 

организационно-управленческой, 

производственно-
технологической и 

педагогической деятельности: 

- способность проводить научные 

исследования  

- способность ориентироваться в 

организации и управлении 

предприятиями; 

- способность к 

профессональному росту и 

самостоятельному обучению 

новым методам исследований 

  
PCA competence in research, 

design, organizational and 

management, production and 

technological and pedagogical 

activities: 

- ability to conduct scientific 

research  

- the ability to navigate the 

organization and management of 

enterprises; 

ОН6 - Ғылыми биотехнологиялық мәселелерді шешу стратегиясын 

анықтау, биотехнологиялық ғылыми эксперименттерді жоспарлау 

және өз бетінше орындау, алынған нәтижелерді түйіндеу, негіздеу 

және олардың негізінде өсімдіктер биотехнологиясы мен 
микробиология саласындағы жобаларды дайындау кезінде 

инновациялық шешімдер қабылдау, биотехнология мәселелері 

бойынша кеңес беру. 

 

РО6 – Определять стратегию решения научных биотехнологических 

проблем, планировать и самостоятельно выполнять 

биотехнологические научные эксперименты, резюмировать и 

обосновывать полученные результаты и на их основе принимать 

инновационные решения при подготовке проектов в области 

биотехнологии растений и микробиологии, консультировать по 

вопросам биотехнологии.  
 RT6 – To define a strategy for solving scientific biotechnological 

problems, to plan and independently carry out biotechnological scientific 

experiments, to summarize and justify the results obtained and on their 

basis to make innovative decisions in the preparation of projects in the 

field of plant biotechnology and мicrobiology, to advise on 

biotechnology. 

1. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру/ Организация 

научных исследований/ Organization of scientific research  

2. Биоотын өндіру технологиясы/ Технология производства  

биотоплива/ Biofuel production technology  
3. Өндірістік микробиотехнология/ Промышленная 

микробиотехнология/Industrial microbiotechnology  

4. Өсімдіктер биотехнологиясы/ Биотехнология растений/ 

Plant biotechnology 

ОН7 - Жоғары тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, 
қазіргі заманғы биотехнологиялық өндірістерді пайдалану; 

биотехнологиялық процестерді жүзеге асыру және басқару үшін 

алынған білімді, іскерлікті және дағдыларды қолдану; техникалық 

құралдар мен технологияларды қолданудың экологиялық 

салдарларын ескере отырып бағалау; қауіпсіздік техникасы, 

өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

ережелерінің орындалуын қамтамасыз ету. Инновациялық 

биотехнологиялық процестер мен өнімдерді құру үшін инженерлік 

талдау міндеттерін қою және шешу. 

РО7 – Эксплуатировать современные биотехнологические 

производства, обеспечивая их высокую эффективность и 

безопасность; применять полученные знания, умения и навыки для 
реализации и управления биотехнологическими процессами; 

оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; обеспечивать 

выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. Ставить и 

решать задачи инженерного анализа для создания инновационных 

биотехнологических процессов и продуктов. 

1. Биотехнологиялық процестерді инженерлік 
қамтамасыз ету/ Инженерное обеспечение 

биотехнологических процессов/ Engineering support of 

biotechnological processes  

2. Өндірістік микробиотехнология/ Промышленная 

микробиотехнология/ Industrial microbiotechnology  

3. Биотехнология негіздері / Основы биотехнологии/ 

Fundamentals of biotechnology  

4. Тағамдық қоспалар биотехнологиясы/ Биотехнология 

пищевых добавок / Biotechnology of food additives 

5. Биологиялық белсенді қосылыстардың 

биотехнологиясы/ Биотехнология биологически 

активных веществ /Biotechnology of biologically active 
substances  

6. Инженерлік энзимология/ Инженерная энзимология/ 

Engineering еnzymology 
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- the ability to professional growth 

and self-learning new research 

methods 

 

RT7 –To operate modern biotechnological production, ensuring their 

high efficiency and safety; apply the acquired knowledge and skills for 

the implementation and management of biotechnological processes; 
evaluate technical means and technologies taking into account the 

environmental consequences of their application; ensure compliance 

with safety regulations, industrial sanitation, fire safety and labor 

protection. To set and solve the problems of engineering analysis to 

create innovative biotechnological processes and products. 

ОН8 - Биотикалық және абиотикалық факторларға тұрақты 

селекциялық материалды құру бойынша селекциялық 

бағдарламалардың биотехнологиялық әдістерін талдау және өз 

бетінше таңдау, генетикалық және биотехнологиялық зерттеулерде 

биологиялық мәселелерді шешу үшін осы әдістерді қолдану. 

Күйзеліске, аурулар мен зиянкестерге төзімді сорттарды құру үшін 

in vitro түрлі технологияларының тиімділігін салыстыру, оларды 

экономикалық құнды генотиптерді құру үшін жетілдіру. 

 

РО8 – Анализировать и самостоятельно выбирать 

биотехнологические методы селекционных программ по созданию 

селекционного материала устойчивого к биотическим и 
абиотическим факторам, использовать данные методы для решения 

биологических проблем в генетических и биотехнологических 

исследованиях. Сравнивать эффективность различных технологий in 

vitro для создания сортов устойчивых к стрессам, болезням и 

вредителям, усовершенствовать их для создания экономически 

ценных генотипов.  

 

RT8 – To analyze and independently choose biotechnological methods of 

selection programs to create breeding material resistant to biotic and 

abiotic factors, to use these methods to solve biological problems in 

genetic and biotechnological research. Compare the effectiveness of 
different technologies in vitro to create varieties resistant to stress, 

diseases and pests, improve them to create economically valuable 

genotypes. 

 

1. Өсімдіктер биотехнологиясы/ Биотехнология растений/ 

Plant biotechnology 

2. Агроэкология және  қоршаған орта/ Агроэкология и 

окружающая среда/ Agroecology and environment 

3. Экологиялық биотехнологияның қолданбалы 

аспектілері/Прикладные аспекты экологической 

биотехнологии/Applied aspects of environmental 

biotechnology  

4. Биоиндикация және биотестлеу/Биоиндикация и 

биотестирование/ Bioindication and biotesting 

5. Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы мен 

тұқым өндірісі /Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных культур/ Selection and seed 

production of agricultural crops  

6. Өсімдіктер генбанктерін құрудағы криобиотехнология 

әдістері/ Методы криобиотехнологии в создании 

генбанка растений / Methods of сryobiotechnology in the 

creation of genetic banks of plants 

7. Өсімдіктерді қорғау құралдары мен биотыңайтқыштарды 

өндіру биотехнологиясы/ Биотехнология производства 

средств защиты растений и биоудобрений/ Biotechnology 

for production of plant protection agents and bio-fertilizers 

8. Өсімдіктердің стресске төзімділігінің бейімделу 
механизмдері/ Адаптационные механизмы 

стрессоустойчивости растений/ Adaptive mechanisms of 

plant stress resistance 

КҚ
В   - жабдықты технологиялық 

есептеуді орындау, 

биотехнологиялық өндіріс үшін 

стандартты жабдықтарды таңдау 

ОН9- Микробтық синтез өнімдерін алу үшін әртүрлі субстраттарда 

микроорганизмдерді өсіру әдістерін қолдану. Биотрансформация 

және биосинтездің ерекшеліктерін және оларды пайдалану саласын, 

генетикалық түрлендіруді, клеткалық және гендік инженерия 

1. Биотехнологиядағы биоэтика және қауіпсіздік/ Биоэтика 

и безопасность в биотехнологии/ Bioethics and safety in 

biotechnology 

2. Биотехнология нысандары және олардың өндірістегі 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

мүмкіндігі; мақсатты 

биотехнологиялық процестерді 

өндіру мен өндірудегі 

технологиялық процестерді 
жүзеге асыру мүмкіндігі; 

 

ПК
B
 - выполнение 

технологических расчетов 

оборудования, возможность 

выбора стандартного 
оборудования для 

биотехнологического 

производства; возможность 

осуществления технологических 

процессов в производстве и 

производстве целевых 

биотехнологических процессов; 

 

PCB -  execution of technological 

calculations of equipment, the 

choice of standard equipment for 
biotechnological production; the 

possibility of technological 

processes in the production and 

production of targeted 

biotechnological processes; 

әдістерін білу. Жаңа энергия көздерін алу үшін биотехнология 

әдістерін қолдану, қалдықтарды өңдеу және ксенобиотиктердің 

биодеградациясы, топырақтың құнарлылығын арттыру.  

Биотехнологиялық процестерді модельдеуге қабілетті. 
 

РО9 – Применять методы  культивирования микроорганизмов на 

различных субстратах для  получения продуктов микробного 

синтеза. Знать особенности биотрансформации и биосинтеза и 

сферы их использования, генетической модификации, методы 

клеточной и генной инженерии. Использовать  методы 

биотехнологии для получения новых источников энергии, 

переработке отходов и биодеградации ксенобиотиков, повышение 

плодородия почв.  Способен моделировать биотехнологические 

процессы.  

 
RT9 –  To use the methods of cultivation of microorganisms on various 

substrates for the production of microbial synthesis products. Know the 

features of biotransformation and biosynthesis and the scope of their use, 

genetic modification, methods of cell and genetic engineering. To use 

biotechnology methods to obtain new energy sources, waste processing 

and biodegradation of xenobiotics, increase soil fertility.  Able to model 

biotechnological processes. 

қолданылымы/ Объекты биотехнологии и их 

промышленное применение/ Objects of biotechnology and 

their industrial applications  

3. Биотехнологиялық процестерді инженерлік қамтамасыз 
ету/ Инженерное обеспечение биотехнологических 

процессов/ Engineering support of biotechnological 

processes  

4. Биотехнология негіздері/ Основы биотехнологии/ 

Fundamentals of biotechnology 

5. Микроорганизмдердің өнеркәсіптік штаммдарын алу 

әдістері/ Методы получения промышленных штаммов 

микроорганизмов/ Methods of production of industrial 

strains of microorganisms 

6. Өсімдіктердің генетикалық инженериясы/ Генетическая 

инженерия растений / Genetic engineering of plants 
 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General Professional 

Competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК млшері)/ Результаты обучения 

(единицы ОПК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

 (units of competences) 

ЖКҚА  Биотехнологияның 

салалары мен бағыттарында, тірі 

жүйелердің құрылымы туралы 
заңдылықтарда бағдар табу және 

ғылыми көзқарас қалыптастыру 

үшін табиғи ғылыми білімдерді 

пайдалану 

 

ОПКА  

ОН10 – математика, физика, химия, биологияның негізгі 

ұғымдары туралы негізгі білімді көрсетіп, іргелі және қолданбалы 

пәндерді білу. 
 

РО10 – демонстрировать базовые знания основных понятий 

математики, физики, химии,  биологии, обладает умениями 

применять знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

 

1. Математика/Математика/Mathematics 

2. Физика/Физика/ Physics  

3. Химия/Химия/Сhemistry 
4. Биофизика/Биофизика/Biophysics 

5. Жалпы және молекулалық генетика/  Общая и 

молекулярная генетика/  General and molecular genetics 

6. Молекулалық биология/  Молекулярная биология/                                                                  

Molecular Biology                    

7. Молекулалық вирусология/ Молекулярная 
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Способность использовать 

естественно-научные знания для 

формирования научного 

мировоззрения и ориентирования 
в закономерностях устройства 

живых систем, в их потенциале в 

качестве объектов биотехнологии 

 

GPCА  The ability to use natural 

scientific knowledge to form a 

scientific worldview and orientation 

in the patterns of the arrangement 

of living systems and in the 

branches and directions of 

biotechnology 
 

 

 

 

 

 

 

 

RT10 –  to demonstrate basic knowledge of the basic concepts of 

мathematics, physics, chemistry, biology, has the ability to apply 

knowledge of fundamental and applied disciplines. 
 

вирусология/ Molecular virology 

8. Өсімдіктердің белсенді заттары/Биологические 

активные вещества растений/ Biological active 

substances of plants 
9. Өсімдіктердің биополимерлері мен жоғары молекулалы 

құрылымдары/ Биополимеры и надмолекулярные 

структуры растений/ Вiopolymers and supramolecular 

structures of plants 

10. Өсімдіктердің стресске төзімділігінің бейімделу 

механизмдері/ Адаптационные механизмы 

стрессоустойчивости растений/ Adaptive mechanisms of 

plant stress resistance 

11. Биологиялық белсенді қосылыстардың биотехнологиясы/ 

Биотехнология биологически активных веществ 

/Biotechnology of biologically active substances  
12. Ботаника, альгология, микология/ Ботаника, 

альгология, микология / Botany, algology, mycology 

13. Гистология негіздерімен жасушаның биологиясы/ 

Биология клетки с основами гистологии / Cell biology 

with the basics of histology 

14. Өсімдіктер физиологиясы/ Физиология растений/ 

Physiology of plants 

15. Өсімдіктер биохимиясы/ Биохимия растений/ 

Plant biochemistry 

16. Жалпы микробиология/Общая микробиология /General 

microbiology 

17. Молекулалық фитопатология/ Молекулярная 
фитопатология/ Molecular phytopathology 

18. Фитоиммунитет/Фитоиммунитет/Phytoimmunity 

19. Оттегінің белсенді түрлерінің биологиясы/ Биология 

активных форм кислорода/ Biology of reactive oxygen 

species 

20. Микроорганизмдер экологиясы/Экология 

микроорганизмов/Ecology of microorganisms 

21. Өсімдіктерді клональды микрокөбейту  

технологиясы/Технология клонального 
микроразмножения растений/Technology of clonal 

microreproduction  of plant  
22. Микроағзалардың генетикасы мен селекциясы/ 

Генетика и селекция микроорганизмов /Genetics and 

selection of microorganisms 
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ЖКҚБ  Биотехнологиялық 

пәндердің нақты білімдерін өз 

бағыттарында қолдану мүмкіндігі 

 

ОПКБ Способность использовать 

специфические знания 

биотехнологических дисциплин в 
их соответствующих 

направлениях  

 

GPCБ The ability to use specific 

knowledge of biotechnological 

disciplines in their respective 

directions 

ОН11 - Интернеттен және мәліметтер базасынан арнайы ғылыми 

әдебиеттерді табу, алынған нәтижелерді өңдеу үшін арнайы 

компьютерлік бағдарламаларды қолдану, ғылыми жарияланымдар 

дайындау, ғылыми баяндамалар жасау және ұсыну. Инновациялық 
инженерлік қызметтің әлеуметтік, этикалық және құқықтық 

аспектілерін терең білуді көрсету, тұрақты даму мәселелеріндегі 

құзыреттілік өндірістік персонал мен халықты авариялардың, 

апаттардың, дүлей зілзалалардың ықтимал салдарларынан 

қорғаудың негізгі әдістерін меңгеру. 

 

РО11 – Находить специализированную научную литературу в 

интернете и базах данных, использовать специализированные 

компьютерные программы для обработки полученных результатов, 

готовить научные публикации, создавать и представлять научные 

доклады. Демонстрировать глубокие знания социальных, этических 
и правовых аспектов инновационной инженерной деятельности, 

компетентность в вопросах устойчивого развития владеть 

основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

RT11 –  Find specialized scientific literature on the Internet and 

databases, use specialized computer programs to process the results, 

prepare scientific publications, create and submit scientific reports. 

Demonstrate in-depth knowledge of social, ethical and legal aspects of 

innovative engineering activities, competence in sustainable development 
to master the basic methods of protection of production personnel and the 

population from the possible consequences of accidents, disasters, natural 

disasters. 

1. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру/ Организация 

научных исследований/ Organization of scientific research 

2. Медициналық және ветеринарлық биотехнология/ 

Медицинская и ветеринарная биотехнология/ Medical 
and veterinary biotechnology 

3. Инженерлік энзимология/ Инженерная энзимология/ 

Engineering еnzymology 

4. Тамақ және өңдеу өнеркәсіптері үшін қолданылатын 

микроағзалар/ Микроорганизмы для пищевой и 

перерабатывающей промышленности/ Microorganisms 

for the food and processing industries 

5. Тағамдық қоспалар биотехнологиясы/Биотехнология 

пищевых добавок /Biotechnology of food additives 

6. Өсімдіктекті дәрілік шикізаттарды өңдеу технологиясы/        

Технология переработки растительного лекарственного 
сырья/ Technology of processing plant medicinal  raw 

material                                                                                                                                                                                                                  
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  
Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 
 

KZT 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 
Казахстана  

Мodern history of Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 
 

5 30 15  105 МЕ 

ГЭ  

SE  

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Қазақстан 

тарихы   

Истории 
Казахстана   

History of 

Kazakhstan 

ShT 1103 (1) 
IYa 1103 (1) 

FL 1103 (1) 

Шетел тілі  
Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 
ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 
Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

ӘҚА 
УКА 

UCА 

Шетел тілдері 
кафедрасы 

Кафедра 

иностранных 
языков 

Foreign 

Languages 

Department 

K(O)T 1104 

(1) 

K(R)Ya 
1104 (1) 

K(R)L 1104 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы  
Кафедра 

практического 
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(1) казахского 

языка Practical 
Kazakh 

language Орыс 

филологиясы 

кафедрасы  
Кафедра 

русской 

филологии  
Department of 

Russian 

ASBM 1107 

MSPZ 1107 
SPKM 1107 

Әлеуметтік және саяси білім 

модулі  
Модуль социально-

политических знаний  

Social and Political 
Knowledge Module 

ЖБП МК 

ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 60  150 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

ӘҚВ 

УКВ 
UCВ 

Саясаттану   

Политологии   
Political Science  

Әлеуметтану   

Социология   
Sociology 

Философия   

Философии   
Philosophy 

ӘПӨТ 

СПС 

SRS 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 
образованности Module 

of general education 

 

DSh 1111 

(1)  

FK 1111 

(1) 
PhT 1111 (1)  

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   
Differen

-tiated 

attestati
on 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене 

шынықтыру 

және спорт   

Физическая 
культура и 

спорта   

Physical training 
and sports 
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BIOT 22002 

Жаратылыстану 
ғылымдары модуль 

Естественнонаучный 

модуль 

Natural Sciences module 

Mat 1101 

Mat 1101 
Mat 1101 

Математика 

Математика 
Mathematics 

БП 

ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Жоғары 

математика  
кафедрасы  

Кафедра  

высшей  

математики 
Higher  

mathematics  

department 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  
Модуль общей 

образованности 

Module of general 
education  

AKT 1105 

ІKT 1105 

ІСT 1105 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 
Информационно-

коммуникационные 

технологии 
Information and 

сommunication technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Информатика   

Информатики   

Computer science 
department 

K(O)T 1104 

(2) 
K(R)Ya 

1104 (2) 

K(R)L 1104 
(2) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ 

Орыс 
Казахский 

Русский 

Kazakh 
Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Практикалық 

қазақ тілі 
кафедрасы   

Кафедра 

практического 
казахского 

Языка   

Practical Kazakh  

language   
Орыс 

филологиясы 

кафедрасы   
Кафедра 

русской  

филологии   

Department of 
Russian 

ShT 1103 (2) 

IYa 1103 (2) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

ЖБП МК 

ООД ОК 

Ағылшын 

Английский  

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

ӘҚА 

УКА 

Шетел тілдері 

кафедрасы   
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FL 1103 (2) Foreign language GCD CC English Exam 

 

UCА Кафедра 

иностранных 
языков   

Foreign 

Languages 

Department 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  
Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 1111 

(2) FK 

1111 (2) 
PhT 1111 (2) 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 
зачет   

Differen-

tiated 

attestatio
n 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене 

шынықтыру 

және спорт   
Физическая 

культура и 

спорта   

Physical training 
and sports 

BIOT 22002 

Жаратылыстану 
ғылымдары модуль 

Естественно-научный 

модуль 

Natural Sciences module 

Him 1202  

Him 1202  
Chem 1202 

Химия 

Химия 
Сhemistry 

 

БП 

ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 15 15 105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 
ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Химия 

кафедрасы 
Кафедра химии 

Chemistry 

department 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

BIOT22003 Іргелі-

биологиялық пәндердің 
жаратылыстану-ғылыми 

модулі 

Естественнонаучный 
модуль 

фундаментально-

биологических 

дисциплин 
Natural science module of 

fundamental biological 

disciplines 
 

GNZhB 

1203 
BKOG 1203 

CBWBH 

1203 
 

Гистология негіздерімен 

жасушаның биологиясы 
Биология клетки с 

основами гистологии  

Cell biology with the basics of 
histology 

 

БП ТК 

БД КВ  
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 15 30 165 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology 

and microbiology 

BIOT22003 Іргелі-

биологиялық пәндердің 

BAM 1204 

BAM 1204 

Ботаника, альгология, 

микология  

БП ТК 

БД КВ  

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

8 30 15 30 165 Емтихан 

Экзамен 

КҚВ 
ПК

В
 

Биотехнология 

және 
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жаратылыстану-ғылыми 

модулі 
Естественно-научный 

модуль 

фундаментально-

биологических 
дисциплин 

Natural science module of 

fundamental biological 
disciplines 

BAM 1204 

 

Ботаника, альгология, 

микология  
Botany, algology, mycology 

BD EC Русский 

Kazakh/ 
Russian 

Exam 

 

PCb 

 
ЖКҚБ  

ОПКБ 

GPCБ 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology 

and microbiology 

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1
st
 year 

 60 150 450 45 1155    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  
Модуль общей 

образованности 

Module of general 
education 

FiI 2102 

FiI 2102 

Phil 2102 

Философия 

Философия           

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Философия   

Философии   

Philosophy 
 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  
Модуль общей 

образованности 

Module of general 
education 

DSh 2111 

(3) FK 

2111 (3) 
PhT 2111 (3) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Training 
 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 
зачет   

Differen-

tiated 
attestation 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене 

шынықтыру 

және спорт   
Физическая 

культура и 

спорта   
Physical training 

and sports 

BIOT 22002 

Жаратылыстану 
ғылымдары модуль 

Естественнонаучный 

модуль 
Natural Sciences 

module 

Fiz 2205 

Fiz 2205 
Phy 2205 

Физика 

Физика 
Physics 

БП 

ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Жалпы және 

теориялық 
физика 

/Кафедра общей 

и теоретической 
физики/Departme

nt of general and 

theoretical 
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physics 

BIOT 22001 

Жаратылыстану 
ғылымдары және 

жалпы 

биотехнологияға 
бейімделген модуль 

Модуль естественные 

науки и общей 
биотехнологиия 

Module of natural 

Sciences and General 

biotechnology 

BNOOK 

2206 
OBIPP 2206 

OBThIA 

2206 

Биотехнология нысандары 

және олардың өндірістегі 
қолданылымы 

Объекты биотехнологии и 

их промышленное 
применение 

Objects of biotechnology and 

their industrial applications 

БП 

ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 
 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology and 

microbiology 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

BIOT22003 Іргелі-
биологиялық 

пәндердің 

жаратылыстану-
ғылыми модулі 

Естественно-научный 

модуль 
фундаментально-

биологических 

дисциплин 

Natural science module 
of fundamental 

biological disciplines 

OB 2207 
BR 2207 

PB 2207 

 

Өсімдіктер биохимиясы 
Биохимия растений  

Plant biochemistry 

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

7 30 30 15 135 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 

ЖКҚБ  

ОПКБ 

GPCБ 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

 iotechnology and 

microbiology 

OF 2208 

OF 2208 
OF 2208 

Өсімдіктер физиологиясы 

Физиология растений 
Physiology of plants 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 15 15 120 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 
ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

 Biotechnology and 
microbiology 

BIOT22003 Іргелі-

биологиялық 
пәндердің 

жаратылыстану-

ғылыми модулі 

Естественно-научный 
модуль 

фундаментально-

BBKB 2209 

BBAВ 2209 
BBAS 2209 

Биологиялық белсенді 

қосылыстардың 
биотехнологиясы 

Биотехнология 

биологически активных 

веществ  
Biotechnology of biologically 

active substances 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 30 15 135 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚА 

ПК
А 

PСa 
 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 
 

ЖКҚА 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 
microbiology 
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биологических 

дисциплин 
Natural science module 

of fundamental 

biological disciplines 

ОПК
А
 

GPCa 

MGC 2210 

2210 
GSM2210 

GSM 2210 

Микроағзалардың 

генетикасы мен селекциясы 
Генетика и селекция 

микроорганизмов  

Genetics and selection of 

microorganisms 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 15 15 120 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚА 

ПК
А 

Pca 

 
КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 
microbiology 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

Пәндердің біреуін таңдау / Выбрать одину дисциплину / Choose one of the disciplines 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 
модулі  

Модуль общей 

образованности 
Module of general 

education 

PB 1106 

KB 1106 
EB 1106 

Предпринимательство и 

бизнес 
Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 
GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Экономика және 

кәсіпкерлік   
Экономики и 

предприниматель

ства   
Economics and 

Entrepreneurship 

RZh 1112 

RZh 1112  
RZh 1112 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 
Rukhani Zhangyru 

ЖБП ТК 

ООД КВ 
GCD ЕК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

ӘҚВ 

УКВ 
UCВ 

Еуразиялық 

зерттеулер 
кафедрасы   

Кафедра 

Евразийских 
исследований   

Department of 

Eurasian Studies 

СTSBK 1108 
СTOP 1108 

DTBA 1108 

Цифрлық технологияларды 
салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 
Digital technologies by 

branches of application 

ЖБП ТК 
ООД КВ 

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 
УКА 

UCА 

Информатика   
Информатики   

Computer science 

department 
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SZhKM 1109 

АКК 1109  
АСС  1109 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 
Антикоррупционная 

культура 

Anti-corruption culture 

ЖБП ТК  

ООД КВ  
GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

ӘҚС  

УКС  
UCС 

Мемлекет және 

құқық теориясы 
мен тарихы, 

конституциялық 

құқық  Теория и 

история 
государства и 

права, 

конституционное 
права   

Theory and history 

of state and law, 
constitutional law 

ENTK 1110 

OEBZh 1110 

FELS 1110 

Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі  

Экология и безопасность 
жизнедеятельности  

Еcology and life safety 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

және инжиниринг 
Инжиниринг и 

цправления в 

области охраны 
окружающей 

IR 1121  

DR 1121  

BR       1121 

Іскери риторика  

Деловая риторика  

Вusiness rhetoric 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Кафедра 

теоретической и 

прикладной 
лингвистики 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 
кафедрасы 

Department of 

Theoretical and 
Applied 

Linguistics 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 
модулі  

Модуль общей 

образованности 

DSh 2111 

(4) FK 
2111 (4) 

PhT 2111 (4) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 
Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 
GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   
Диф. 

зачет   

Differen-

ӘҚС  

УКС  
UCС 

Дене шынықтыру 

және спорт   
Физическая 

культура и спорта   

Physical training 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Module of general 

education 

tiated 

attestation 

and sports 

BIOT 22001 
Жаратылыстану 

ғылымдары және 

жалпы 
биотехнологияға 

бейімделген модуль 

Модуль естественные 
науки и общей 

биотехнологиия 

Module of natural 

Sciences and General 
technology 

BN 2211 
OB 2211 

FB 2211 

Биотехнология негіздері 
Основы биотехнологии  

Fundamentals of 

biotechnology 

БП 
ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

5 30  15 105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 

 

КҚВ 

ПКВ 
PCb 

 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology and 

microbiology 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

BIOT22004 

Биология және 
биотехнология 

пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 
білім модулі 

Модуль 

профессионально- 
профилированных 

специальных знаний 

биологических и 

биотехнологических 
дисциплин  

Module of professional 

profiled special 

ZhMG 2212 

OMG 2212 
GMG 2212 

Жалпы және молекулалық 

генетика  
Общая и молекулярная 

генетика 

General and molecular 
genetics 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 
 

ЖКҚБ 

ОПК
Б
 

GPCБ 

 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology and 

microbiology 

MF 2213 
MF 2213 

MPh 2213 

Молекулалық 
фитопатология 

Молекулярная 

фитопатология 
Molecular phytopathology 

БП ТК 
БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology and 

microbiology 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

knowledge of biology 

and biotechnology 
disciplines 

 

AShSTO 

2214 
SSSK 2214 

SSPAC 2214 

Ауыл шаруашылық 

дақылдарының селекциясы 
мен тұқым өндірісі 

Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных 

культур 
Selection and seed production 

of agricultural crops 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 
ЖКҚБ 

ОПК
Б
 

GPCБ 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 
microbiology 

BIOT22004 

Биология және 

биотехнология 
пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 

білім модулі 

Модуль 
профессионально- 

профилированных 

специальных знаний 
биологических и 

биотехнологических 

дисциплин  

Module of professional 
profiled special 

knowledge of biology 

and biotechnology 
disciplines 

 

OBBZ 2215 

BAVR 2215 

BASP 2215 

Өсімдіктердің биологиялық 

белсенді заттары 

Биологические активные 
вещества растений 

Biological active substances 

of plants 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 

ЖКҚБ 

ОПК
Б
 

GPCБ 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 

microbiology 

BOT 2216 

TPB 2216 

BPT 2216 

Биоотын өндіру 

технологиясы Технология 

производства  биотоплива  
Biofuel production technology 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПК
А 

PCa 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 

microbiology 

OKMT 2217 

TKMR 2217 

TCMP 2217 

Өсімдіктерді клональды 

микрокөбейту  

технологиясы 

Технология клонального 
микроразмножения 

растений 

Technology of clonal 
microreproduction  of plant                                                                                                                                                                                               

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCА 

Биотехнология 

және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology and 

microbiology 

BIOT 22006 

Методология және 

ғылыми зерттеулер 
модулі 

 

 

OP 2201  

PP 2201 

IP 2201 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

БП 

ЖООК 

БД ВК 
BD UC 

 

 

3    90 Eсеп 

Oтчет 

Report 

  



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Модyль методологии и 

научных исследований 
Methodology and 

research module 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2
nd

 year 

 60 300 270 45 1185    

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

BIOT22004 

Биотехнология 
пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 

білім модулі 
Модуль 

профессионально- 

профилированных 

специальных знаний 
биотехнологических 

дисциплин  

Module of professional 
profiled special 

knowledge of 

biotechnology 
disciplines 

 

 

OB 3218 

BR 3218 
PB 3218 

Өсімдіктер 

биотехнологиясы 
Биотехнология растений  

Plant  biotechnology 

БП 

ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚБ 

ОПК
Б
 

GPCБ 

 

 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology and 

microbiology 

BIOT22003 Іргелі-
биологиялық 

пәндердің 

жаратылыстану-
ғылыми модулі 

Естественно-научный 

модуль 

фундаментально-
биологических 

дисциплин 

Natural science module 

MB 3301 
MB 3301 

MB 3301 

Молекулалық биология 
Молекулярная биология 

Molecular Biology 

КП 
ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПК
А 

Pсa 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚБ 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology and 

microbiology 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

of fundamental 

biological disciplines 
 

ОПК
Б
 

GPCБ 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

BIOT22004 

Биотехнология 
пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 

білім модулі 

Модуль 
профессионально- 

профилированных 

специальных знаний 
биотехнологических 

дисциплин  

Module of professional 
profiled special 

knowledge of 

biotechnology 

disciplines 

OGI 3219 

GIR 3219 

GEP 3219 

Өсімдіктердің генетикалық 

инженериясы 
Генетическая инженерия 

растений  

Genetic engineering of plants 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 
 

 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 
microbiology 

BPIKE 3220 

IOBP 3220 

ESBP 3220 

Биотехнологиялық 

процестерді инженерлік 
қамтамасыз ету 

Инженерное обеспечение 

биотехнологических 

процессов 

Engineering support of 

biotechnological processes 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 30 15 135 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCа 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology and 

microbiology 

BIOT22004 

Биотехнология 

пәндерінің кәсіби 
бейімделген арнаулы 

білім модулі 

Модуль 
профессионально- 

профилированных 

IE 3221 

IE 3221 

EE 3221 

Инженерлік энзимология 

Инженерная энзимология 

Engineering еnzymology 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 
microbiology 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

специальных знаний 

биотехнологических 
дисциплин  

Module of professional 

profiled special 

knowledge of 
biotechnology 

disciplines 

BB 3222 

BB 3222 

BB 3322 

Биоиндикация және 

биотестілеу 
Биоиндикация и 

биотестирование 

Bioindication and biotesting 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 30 15 135 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology and 
microbiology 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

BIOT22004 

Биотехнология 

пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 
білім модулі 

Модуль 

профессионально- 
профилированных 

специальных знаний 

биотехнологических 
дисциплин  

Module of professional 

profiled special 

knowledge of 
biotechnology 

disciplines 

OGKKA 

3302 

MKCGR 

3302 

MCCG 3302 

Өсімдіктер генбанктерін 

құрудағы 

криобиотехнология әдістері 

Методы криобиотехнологии 
в создании генбанка 

растений  

Methods of сryobiotechnology 
in the creation of genetic 

banks of plants 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

Биотехнология 

және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology and 

microbiology 

BIOT22004 
Биотехнология 

пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 

білім модулі 
Модуль 

профессионально- 

профилированных 
специальных знаний 

биотехнологических 

дисциплин  

Module of professional 

ODShOT 

3303 

TPRLS 3303 

TPPMRM 

3303 

Өсімдіктекті дәрілік 
шикізаттарды өңдеу 

технологиясы  

Технология переработки 

растительного 
лекарственного сырья 

Technology of processing 

plant medicinal  raw material                                                                                                                                                                                                                  

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology and 

microbiology 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

profiled special 

knowledge of 
biotechnology 

disciplines 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

BIOT22005 
Өндірістік-

технологиялық қызмет 

модулі Модуль 

производственно-
технологической 

деятельности 

Module of industrial and 
technological activities 

OMB 3223 
PMB 3223 

IMB3223 

Өндірістік 
микробиотехнология 

Промышленная 

микробиотехнология 

Industrial microbiotechnology 

БП 
ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПК
А 

PСa 
 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 
ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCа 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology 

and microbiology 

BIOT22004 

Биотехнология 
пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 

білім модулі 

Модуль 
профессионально- 

профилированных 

специальных знаний 
биотехнологических 

дисциплин  

Module of professional 
profiled special 

knowledge of 

biotechnology 

disciplines 

MVB 3224 

MVB 3224 
MVB 3224 

Медициналық және 

ветеринарлық 
биотехнология 

Медицинская и 

ветеринарная 

биотехнология 
Medical and veterinary 

biotechnology 

БП 

ЖООК 
БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology 
and microbiology 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

BIOT22004 

Биотехнология 
пәндерінің кәсіби 

ZhM 3225 

OM 3225 
GM 3225 

Жалпы микробиология 

Общая микробиология  
General microbiology 

БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

8 30 30 15 165 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

Биотехнология 

және 
микробиология 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

бейімделген арнаулы 

білім модулі 
Модуль 

профессионально- 

профилированных 

специальных знаний 
биотехнологических 

дисциплин  

Module of professional 
profiled special 

knowledge of 

biotechnology 
disciplines 

Kazakh/ 

Russian 

  

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCа 
 

Биотехнология и 

микробиология  
Biotechnology 

and microbiology 

BIOT22004 

Биотехнология 

пәндерінің кәсіби 
бейімделген арнаулы 

білім модулі 

Модуль 
профессионально- 

профилированных 

специальных знаний 

биотехнологических 
дисциплин  

Module of professional 

profiled special 
knowledge of 

biotechnology 

disciplines 

MV 3226 

MV 3226 

MV 3226 

Молекулалық вирусология 

Молекулярная вирусология 

Molecular virology 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

8 30 30 15 165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCа 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology 
and microbiology 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

BIOT 22001 

Жаратылыстану 

ғылымдары және 
жалпы 

биотехнологияға 

бейімделген модуль 

Модуль естественные 

BF 3304 

BF 3204 

BF 3304 

Биофизика  

Биофизика  

Biophysics 
 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

7 30 30 15 135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

 

ЖКҚБ 

ОПК
Б
 

GPCБ 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology 

and microbiology 
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науки и общей 

биотехнологиия 
Module of natural 

Sciences and General 

biotechnology 

 

BIOT 22001 
Жаратылыстану 

ғылымдары және 

жалпы 
биотехнологияға 

бейімделген модуль 

Модуль естественные 

науки и общей 
биотехнологиия 

Module of natural 

Sciences and General 
biotechnology 

OBTB 3305 
BAFK 3305 

BROS 3305 

Оттегінің белсенді 
түрлерінің биологиясы 

Биология активных форм 

кислорода 
Biology of reactive oxygen 

species 

 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

7 30 30 15 135 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology 

and microbiology 

BIOT 22006 

Методология және 

ғылыми зерттеулер 
модулі 

Модуль методологии и 

научных исследований 
Methodology and 

research module 

 

 
 

 

OP 3201 

PP 3201 

IP 3201 

Педагогикалық практика 

Педагогическая  практика 

Pedagogical practice 

БП  

ЖООК 

БД ВК 
BD UC 

 5    150 Eсеп 

Oтчет 

Report 
 

  

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3
rd

 year 

 60 270 225 45 126

0 

   

7 триместер; квартал/7 триместер; квартал /7term; quarter 

BIOT22005  
Өндірістік-

технологиялық қызмет 

модулі 

EBKA 4227 
PAEB 4227 

AAEB 4227 

Экологиялық 
биотехнологияның 

қолданбалы аспектілері 

Прикладные аспекты 

БП 
ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

6 30 30  120 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 
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Модуль 

производственно-
технологической 

деятельности 

Module of industrial and 

technological activities 

экологической 

биотехнологии 
Applied aspects of 

environmental 

biotechnology 

Russian  

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚБ  

ОПКБ 

GPCБ 

микробиология  

Biotechnology 
and microbiology 

BIOT 22006 

Методология және 

ғылыми зерттеулер 

модулі 
Модуль методологии и 

научных исследований 

Methodology and 
research module 

GZU 4306 

ONI 4306 

OSR 4306 

Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру 

Организация научных 

исследований  
Organization of scientific 

research 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚА 

ПК
А 

PCa 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Биотехнология 

және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

Biotechnology 

and microbiology 

Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules 

 

BIOT22004 

Биотехнология 
пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 

білім модулі 
Модуль 

профессионально -

профилированных 
специальных знаний 

биотехнологических 

дисциплин  

Module of professional 

OSTBM 4307 

AMSR 4307 
AMPSR 4307 

Өсімдіктердің стресске 

төзімділігінің бейімделу 

механизмдері 
Адаптационные механизмы 

стрессоустойчивости 

растений 
Adaptive mechanisms of 

plant stress resistance 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

КҚА 

ПК
А 

PCa 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

Biotechnology 
and microbiology 

OKKBOB 

4308 

BPSZRB 

4308 

BPPPAB 

Өсімдіктерді қорғау 

құралдары мен 

биотыңайтқыштарды 

өндіру биотехнологиясы 
Биотехнология 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

Биотехнология 

және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  
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profiled special 

knowledge of 
biotechnology 

disciplines 
 

 

4308 производства средств 

защиты растений и 
биоудобрений 

Biotechnology for production 

of plant protection agents and 

bio-fertilizers 

Biotechnology 

and microbiology 

BBK 4309 

BBB 4309 

BSB 4309 

Биотехнологиядағы 

биоэтика және қауіпсіздік 

Биоэтика и безопасность в 
биотехнологии 

Bioethics and safety in 

biotechnology 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

КҚА 

ПК
А 

PCa 
 

КҚВ 
ПК

В
 

PCb 
 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

 Biotechnology 

and microbiology 

ME 4310 

EM 4310 
EM 4310 

 

Микроорганизмдер 

экологиясы 
Экология микроорганизмов 

Ecology of microorganisms 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚА 

ПК
А 

PCa 
 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
 Biotechnology 

and microbiology 

OBZhMK 
4311 

BNSR 4311 

BSSP 4311 
 

Өсімдіктердің 
биополимерлері мен 

жоғары молекулалы 

құрылымдары 
Биополимеры и 

надмолекулярные 

структуры растений 

КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 
Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 
Russian 

5 30 15  105 Емтихан 
Экзамен 

Exam 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

Биотехнология 
және 

микробиология 

Биотехнология и 
микробиология  

 Biotechnology 

and microbiology 
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Вiopolymers and 

supramolecular structures of 
plants 

GPCa 

 

 

BIOT22004 
Биотехнология 

пәндерінің кәсіби 

бейімделген арнаулы 
білім модулі 

Модуль 

профессионально -

профилированных 
специальных знаний 

биотехнологических 

дисциплин  
Module of professional 

profiled special 

knowledge of 
biotechnology 

disciplines 
 

 

PhI 4312 

PhI 4312 
PhI 4312 

Фитоиммунитет 

Фитоиммунитет 
Phytoimmunity 

 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  
 Biotechnology 

and microbiology 

TKB 4313 

BPD 4313 

BFA 4313 

Тағамдық қоспалар 

биотехнологиясы 

Биотехнология пищевых 
добавок  

Biotechnology of food 

additives 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

КҚВ 

ПК
В
 

PCb 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

 Biotechnology 
and microbiology 

TOOUKM 

4314 
MDPPP 4314 

MFFPI 4314 

Тамақ және өңдеу 

өнеркәсіптері үшін 
қолданылатын 

микроағзалар 

Микроорганизмы для 

пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности 

Microorganisms for the food 
and processing industries 

КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 
Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 
Exam 

 

КҚА 

ПК
А 

PCa 

 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

Биотехнология 

және 
микробиология 

Биотехнология и 

микробиология  

 Biotechnology 
and microbiology 

MOShAA 

4315 

MPPShM 
4315 

Микроорганизмдердің 

өнеркәсіптік штаммдарын 

алу әдістері 
Методы получения 

БП ТК 

ПД КВ 

РD ОC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

КҚА 

ПК
А 

PCa 
 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 
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MPISM 4315 промышленных штаммов 

микроорганизмов 
Methods of production of 

industrial strains of 
microorganisms 

Russian КҚВ 

ПК
В
 

PCb 
 

ЖКҚА 

ОПК
А
 

GPCa 

микробиология  

 Biotechnology 
and microbiology 

AKO 4316 

AOS 4316 
AE 4316 

Агроэкология және 

қоршаған орта 

Агроэкология и 
окружающая среда 

Agroecology and 

environment 

БП ТК 

ПД КВ 

РD ОC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 
Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 
 

КҚА 

ПК
А 

PСa 
 

КҚВ 

ПКВ 

PCb 
 

ЖКҚБ  
ОПКБ 

GPCБ 

 

Биотехнология 

және 

микробиология 
Биотехнология и 

микробиология  

 Biotechnology 

and microbiology 

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

BIOT 22006 

Методология және 

ғылыми зерттеулер 
модyлі 

Модyль методологии и 

научных исследований 

Methodology and 
research module 

 

OP 4403 

PP 4403 

IP 4403 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 
PD UC 

 6    180 Eсеп 

Oтчет 

Report 

  

DP 4404 

PP 4404 

UP 4404 
 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre – diploma  practice  

КП 

ЖООК 

ПД ВК 
PD UC 

 6    180    

MFA 42006 
Қорытынды 

аттестаттау модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  
Module of final 

assessment 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the speciality 

ҚА 
ИА 

FA 

 6    180 МЕ 
ГЭ  

SE 

  

Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және 
қорғау 

Написание и защита дипломной 

работы/проекта 

ҚА 
ИА 

FA 

 6    180 ДЖБ 
қорғау 

Защита 

ДП 
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Completion and defense of Bachelor degree 

diploma project 

Defense 

of degree 
work 

4 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4
rd

 year 

 60 210 120  1470    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 240 930 1080 120 5070    
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

/Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

/Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 

1 2 5 1  30      30 900 5 1   

2 3 4 1 1 30      30 900 5 1   

2 

3 3 2 2 2 30      30 900 5 1   

4 4 2 1 3 27  3    30 900 5 1  1 

3 

5 2  2 3 30      30 900 5    

6 4  3 2 25   5   30 900 4   1 

4 

7 3  2 5 36      36 1080 7    

8 2  2    6  6 12 24 720 1   2 

Барлығы/ 

Total: 
23 13 14 16 208  9 5 6 12 240 7200 37 4  

4 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

 

1.Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бакалавриатқа Қазақстан Республикасының 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар азаматтар және ҰБТ 
нәтижесі және шығармашылық емтихандар қорытындысы бойынша жіберіледі. Шетел азаматтарын 

ақылы негізде қабылдау сұхбат қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования: В бакалавриат осуществляется прием граждан РК, имеющих 

общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее  образование, по результатам 
ЕНТ и творческих экзаменов. Прием иностранных граждан на платной основе осуществляется по 

результатам собеседования.  

Specific admission requirements:  
Citizens of the Republic of Kazakhstan with general secondary, technical and professional, post-secondary, 

higher education are admitted to bachelor programs based on the results of the UNT and creativity exam. 

Acceptancer of foreign citizens on a paid basis is carried out according to the results of an interview. 

 

2.Бұрын алынған білімді тануға қатысты және бейресми білім алушылардың нәтижесінің 

ерекше шарттары: Алдыңғы білімді тану шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары 

аясында жүзеге асырылады. Бейресми оқудың нәтижелерін растайтын құжат оқуды аяқтағаны туралы 
сертификат немесе оқуды аяқтағаны туралы куәлік болып табылады. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов неформального 

обучения: Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках 
внутренних нормативных документов университета. Документом, подтверждающим результаты 

неформального обучения, является сертификат о завершении обучения или свидетельство о 

завершении обучения.  

Specific arrangements for recognition of prior learning: Conditions for the recognition of previous 
education is carried out within the framework of internal regulations of the University. The document 

confirming the results of non-formal education is a certificate of completion of training or certificate of 

completion of training. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің 

оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 
академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын мерзімінен 

бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды орындау жағдайында студент оқу мерзіміне 

қарамастан «бакалавр» дәрежесі беріледі. 
Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 240 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается диплом о высшем 
образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного освоения образовательной 

программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней требований, студенту присуждается 

степень «бакалавр» независимо от срока обучения. 

Qualification requirements and regulations: Individuals who have mastered at least 240 academic credits 
for the entire period of studies, including all types of student’s learning activities, and who have successfully 

completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and are awarded a higher education 

diploma with an application (transcript). In the case of early mastering of the bachelor’s study program and 
fulfillment of the requirements envisaged for it, the student is awarded a bachelor’s degree regardless of the 

duration of his/her studies. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  
Бакалавр дәрежесі алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және басқару, дизайн, 

зерттеу, оқыту, экологиялық және басқа да салаларда жұмыс жасай алады. Сонымен қатар ол 

қызметті ғылыми - биологиялық және ауыл шаруашылығы бейіндегі зерттеу және ғылыми-өндірістік 
мекемелерде, селекциялық орталықтарда (өсімдіктер ауруларының молекулалық-генетикалық 

диагностикасы, қосалқы селекция және т. б. маркер), дәрілік өсімдіктер негізінде фармацевтикалық, 

косметикалық өнімдер жасау жөніндегі кәсіпорындарда, агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарында, 
фармацевтикалық, тамақ және қайта өңдеу кәсіпорындарында, биохимиялық, биомедициналық, 
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талдамалық, генетикалық зертханаларда, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау жөніндегі зертханаларда; сондай-ақ орта мектептерге, гимназияларға, колледждерге 
арналған оқытушыларға арналған. 
Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют 

квалификацию для работы в сфере организационно-технологической, производственно-
управленческой, проектной, научно-исследовательской, педагогической, природоохранной и иных 

видов деятельности. Кроме этого, он может осуществлять деятельность в научно - исследовательских 

и научно-производственных учреждениях биологического и сельскохозяйственного профиля, в 

селекционных центрах (молекулярно-генетическая диагностика болезней растений, маркер 
вспомогательная селекция и т.д.), на предприятиях по созданию фармацевтической, косметической 

продукции на основе лекарственных растений, предприятиях агропромышленного комплекса, 

фармацевтических, пищевых и перерабатывающих предприятиях, биохимических, биомедицинских, 
аналитических, генетических лабораториях, лабораториях  по контролю за качеством и 

безопасностью сельскохозяйственной продукции; в экспертно-криминалистических центрах; 

производственно-коммерческих   учреждениях, а также преподавателей для средних школ, 

гимназиях, колледжах. 
Occupational profile/s of graduates: Graduates with a bachelor’s degree are qualified to work in the field 

of organizational and technological activities, production and management, design, research, teaching, 

environmental and other activities. In addition, it can carry out activities in scientific - research and 
scientific-industrial institutions of biological and agricultural profile, in breeding centers (molecular genetic 

diagnosis of plant diseases, marker assisted selection, etc.), at the enterprises for the creation of 

pharmaceutical, cosmetic products based on medicinal plants, agricultural enterprises, pharmaceutical, food 
and processing enterprises, biochemical, biomedical, analytical, genetic laboratories, laboratories for quality 

control and safety of agricultural products; in forensic centers; industrial and commercial institutions, as well 

as teachers for secondary schools, gymnasiums, colleges. 

 
5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде сабақтарда 

инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.   

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на учебных 
занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы обучения. 

Methods and techniques for program delivery: Innovative technologies and interactive teaching methods 

will be used in classes within the implementation of the educational program. 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 

дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала 

бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 
«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес (кесте) 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах 
по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе 

(положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с 

соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица). 

Assessment criteria of learning outcomes:  
Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored according to a 

100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive grades, as they decrease, 

from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», «F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale 
(see Table). 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды 

дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into 

the traditional grading scale and ECTS 

 
 Әріптік жүйе 

бойынша баға/Оценка 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Баллдар (%-түрінде)  

Баллы (%-ное 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 
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по буквенной системе/ 

 Evaluation by letter 

grading system 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in numbers 

содержание) 

Points ( in %) 

системе/ Assessment by 

traditional system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 
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