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БЕКІТІЛДІ
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ШЖҚ РМК
Ғылыми Кеңесінің 2019 ж. «__»_________,
хаттама №___ шешімімен
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAM
Бағдарлама деңгейі/Уровень программы/Program Level:Магистратура/ Магистратура / Master degree
Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды:
Код и наименование направления подготовки кадров:
Code and names of areas of training:

7М051 – Биологиялық және сабақтас ғылымдар
7М051 – Биология и смежные науки
7М051 –Biology and Related Sciences

7М05101– Жалпы және қолданбалы биотехнология
(Білім беру бағдарламасының атауы және коды)

7М05101 – Общая и прикладная биотехнология
(Код и наименование образовательной программы)

7М05101 – General and applied biotechnology
(Code and name of education programme)

2019 жылғы қабылдау/ Прием 2019 года/ Admission 2019
Оқытудың типтік мерзімі:
Типичный срок обучения:
Typical period of study:

2 жыл
2 года
2 years

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 ҰБШ, 7 ЕБШ / 7 НРК, 7 ЕРК / 7 NQF, 7 EQF
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ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED
Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес
Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ
Academic Council for the development and evaluation of education programs
Омаров Р.Т., проф, зав.каф. «Биотех. и микробиологии» ________

_______

(подпись/қолы/signature) (Дата/күні/date)

(Аты-жөні/ФИО/Name)

Турпанова Р.М., и.о. проф., каф. «Биотех. и микробиологии» ______ _________

Кусепова Л.А., к.х.н, доцент каф. «Химии»

________

(подпись/қолы/signature)

(Аты-жөні/ФИО/Name)

Динмухамедова А.С., и.о проф. каф. «Общей биологии и геномики» ______ _____

(подпись/қолы/signature) (Дата/күні/date) (Аты-жөні/ФИО/Name)

(Аты-жөні/ФИО/Name)

(подпись/қолы/signature)

Жангазин С.Б., PhD, ст.пр.каф. «Биотех. и микробиологии» _______ _________ Копишев Э.Е., к.х.н, и.о.доцента каф. «Химии»
(подпись/қолы/signature) (Дата/күні/date) (Аты-жөні/ФИО/Name)

(Аты-жөні/ФИО/Name)

_________

(Дата/күні/date)

_________

(подпись/қолы/signature)

(Дата/күні/date)

___________
(Дата/күні/date)

Нурмухаметов Н.Н. зам. дирек. департ. по академ.вопросам _________ _______
(подпись/қолы/signature)

(Аты-жөні/ФИО/Name)

(Дата/күні/date)

Жамбакин К.Ж., академик, директор РГП «Института биологии и биотехнологии растений» _____________
Жұмыс беруші/
(Аты-жөні/ФИО/Name)
(подпись/қолы/signature)
Работодатель/ Еmployer:

Білім алушы/
Обучающийся/ Student:

Сармурзина З.С., к.б.н., директор РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов»

______________

(подпись/қолы/signature)

(Аты-жөні/ФИО/Name)

Газизова Л. Д., магистрант 2 курса специальности «6М070100- биотехнология»

______________

(Дата/күні/date)

_________

(Дата/күні/date)

_________

(подпись/қолы/signature)

(Аты-жөні/ФИО/Name)

_________

(Дата/күні/date)

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНА / CONSIDERED
Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында
На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП
At a meeting of the Academic Council for the development and evaluation of EPs
Күні / дата / date _________ 2019 хаттама / протокол / Record № ___
Төраға/Председатель/Chairperson
Палымбетов Ш.Б.
___________ _________
(Аты-жөні/ФИО/Name)

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED
Факультет деканы / Декан факультета / Dean of Faculty

(подпись/қолы/signature)

_ Шапекова Н.Л.__
(Аты-жөні/ФИО/Name)

(дата/күні/date)

___________
(подпись/қолы/signature)

_________
(дата/күні/date)

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНА / RECOMMENDED
Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында / на заседании УМС / by the Academic and Methodological Council
Күні / дата / date _________ 2019 хаттама / протокол / Record № ___
Бірінші проректор – оқу ісі жөніндегі проректор / Первый проректор – проректор по УР / First Vice-Rector – Vice Rector for Academic Affairs
Молдажанова А.А.
___________ _________
(подпись/қолы/signature)

(дата/күні/date)
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /
Passport of Education Program
Қолдану саласы
Область применения
Application area

Білім беру бағдарламасы ғылыми – зерттеу институттарына,
биотехнологиялық өнімдерді өндіруге және микробиологиялық,
медициналық, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарында,
сараптамалық
қызметтер,
стандарттау
және
сертификаттау
орталықтарында жаңа биотехнологиялық процестерді әзірлеуге, әр түрлі
мақсаттағы биотехнологиялық өнімдерді өндіруге, сондай-ақ жоғары оқу
орындарының оқытушылары ретінде кадрларды дайындауға арналған;
Образовательная программа предназначена для подготовки кадров –
биотехнологов
для научно-исследовательских институтов, для
производства биотехнологической продукции и разработки новых
биотехнологических процессов на предприятиях микробиологической,
медицинской, пищевой и перерабатывающей промышленностей,
экспертных служб, центров стандартизации и сертификации, а также в
качестве преподавателей ВУЗов производства биотехнологической
продукции различного назначения;

The educational program is designed to train personnel – biotechnologists for
research institutes, for the production of biotechnological products and the
development of new biotechnological processes at the enterprises of
microbiological, medical, food and processing industries, expert services,
standardization and certification centers, as well as University teachers,
production of biotechnological products for various purposes;
7М05101 Жалпы және қолданбалы биотехнология
Білім беру
бағдарламасының коды мен 7М05101 Общая и прикладная биотехнология
7M05101 General and applied biotechnology
атауы
Кодинаименованиеобразова
тельнойпрограммы The
code and name of education
program
«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы
Нормативтік-құқықтық
Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім
қамтылуы
беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің
Нормативно-правовое
үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595)
обеспечение
Кредиттік
технология
бойынша
оқу
үрдісін
ұйымдастыру
The regulatory and legal
ережелері(12.10.2018 ж. №563)
support
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау
бағыттарының сыныптауышы (13.10.2018 ж. №569)
Закон Республики Казахстан «Об образовании»
Государственный
общеобязательный
стандарт
послевузовского
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)
Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan
State General Education Standard on Postgraduate Education (31.10.2018,
№604)
Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement
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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
Белгілі бір ғылыми немесе кәсіби саладағы жұмыс берушілер мен
ББ мақсаты
мемлекеттік стандарттардың талаптары бойынша дайындау бағыты
ЦельОП
бойынша еңбек қызметінің әртүрлі жағдайларында кәсіби міндеттерді
Objective of EP
шеше алатын, түрлі мақсатты өнімдерді алу үшін тірі жүйелерді
пайдаланумен байланысты биотехнология саласында терең білімі бар
магистрлерді даярлау.
Подготовка магистров с углубленными знаниями в области
биотехнологии, связанной с использованием живых систем для получения
различных целевых продуктов, способных решать профессиональные
задачи в разнообразных ситуациях трудовой деятельности по
направлению подготовки,
по требованиям работодателей и
государственных
стандартов
в
определенной
научной
или
профессиональной области.

Білім беру
бағдарламасының
тұжырымдамасы
Концепция
образовательной
программы
The concept of education
program

Training of masters with in-depth knowledge in the field of biotechnology
related to the use of living systems for a variety of targeted products that can
solve professional problems in a variety of situations of employment in the
direction of training, according to the requirements of employers and state
standards in a particular scientific or professional field.
Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын,
нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы дайындық
бағыты
бойынша
бітірушінің
дайындық
сапасын
бағалауды
регламенттейді және сыни технологияларға жататын және жаңа ғылыми
биотехнологияларды іске асыратын биотехнологиялық өнеркәсіп үшін
түлектерді даярлауға бағытталған тиісті білім беру технологиясын іске
асыратын білім алушыларды даярлау сапасын қамтамасыз ететін
материалдарды қамтиды. Жоғары сұранысқа ие деңгеймен сипатталатын
биохимия, микробиология және биотехнология саласындағы бағыттарда
бітірушілерді еңбек нарығында дайындауға ерекше көңіл бөлінеді.
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, направленной на подготовку выпускников
для биотехнологической промышленности, которая относится к
критическим технологиям и в которой реализуются новые наукоемкие
биотехнологии. Особое внимание уделяется подготовке выпускников в
области биохимии, микробиологии и биотехнологии, в направлениях,
которые характеризуются высокой степенью востребованности на рынке
труда.
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 aimed at training graduates for the biotechnology industry, which is
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a critical technology and which implements new high-tech biotechnology.
Special attention is paid to the training of graduates in the field of biochemistry,
Microbiology and biotechnology, in areas that are characterized by a high
degree of demand in the labor market.
Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
«7М05101 - Жалпы және қолданбалы биотехнология» білім беру
Берілетін дәреже
бағдарламасы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі
Присуждаемая степень
Awarded degree
Магистр естественных наук по образовательной программе «7М05101
Общая и прикладная биотехнология»

Маманның
лауазымдарының тізімі
Перечень должностей
специалиста
List of a specialist’s positions

Master of Natural Sciences on the education program «7М05101 –General and
applied biotechnology»
Ғылыми қызметкерлер, медициналық, фармацевтік, ауыл шаруашылығы,
табиғатты қорғау бейіндегі жобалардың жетекшілері; тамақ, қайта өңдеу
және микробиологиялық өнеркәсіп кәсіпорындарының инженерконструкторлары; цехтар мен өндірістік кәсіпорындардың технологтары,
шикізат пен өнімнің сапасын бақылау сарапшылары; салалық
зертханалардың,
бақылау
стандарттау және сертификаттау
орталықтарының
инновациялық
жобаларының
үйлестірушілері;
мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі оқу орындарындағы
биотехнологиялық және биологиялық пәндердің оқытушылары.
Научные
сотрудники,
руководители
проектов
медицинского,
фармацевтического, сельскохозяйственного, природоохранительного
профиля;
инженеры-конструкторы
предприятий
пищевой,
перерабатывающей и микробиологической промышленности; технологи
цехов и производственных предприятий, эксперты контроля качества
сырья и продукции; координаторы инновационных проектов отраслевых
лабораторий, учреждениях контрольно-аналитической службы, центрах
стандартизации и сертификации; преподаватели биотехнологических и
биологических дисциплин в учебных заведениях государственного и
негосударственного профиля

Кәсіби қызмет саласы
Область профессиональной
деятельности
The area of professional
activity

Research staff, project managers of medical, pharmaceutical, agricultural,
environmental profile; design engineers of food processing and microbiological
industry; technologists of shops and manufacturing enterprises, quality control
experts of raw materials and products; coordinators of innovative projects of
industrial laboratories, institutions of control and analytical service,
standardization and certification centers; teachers of biotechnological and
biological disciplines in educational institutions of state and non-state profile
Биотехнологиялық бағыттағы фирманың ғылыми-зерттеу институттары
мен жоғары оқу орындары, азық-түлік және қайта өңдеу, микробиология,
фармацевтика өнеркәсібінің өндірістік кәсіпорындары мен зертханалары;
Қазақстан Республикасының биотехнологиялық орталықтары, қоршаған
ортаны және табиғи ресурстарды қорғау жөніндегі комитеттер, жалпы
білім беру мекемелері мен кәсіптік білім беру мекемелері
Научно-исследовательские институты и вузы биотехнологического,
производственные
предприятия
и
лаборатории
пищевой
и
перерабатывающей,
микробиологической,
фармацевтической
промышленностейфирмы
биотехнологического
направления;
биотехнологические центры Республики Казахстан, Комитеты по охране
окружающей среды и природных ресурсов,общеобразовательные
учреждения и образовательные учреждения профессионального
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образования.

Кәсіби қызмет объектісі
Объект профессиональной
деятельности
The object of professional
activity

Research institutes and universities of biotechnology, industrial enterprises and
laboratories of food and processing, microbiological, pharmaceutical industries
of the biotechnological direction; biotechnological centers of the Republic of
Kazakhstan, Committees on environmental protection and natural resources,
educational institutions and vocational education institutions
Ферменттерді, вирустарды, микроорганизмдерді, жануарлар мен
өсімдіктердің жасушалық дақылдарын, олардың биосинтезі мен
биотрансформациясы өнімдерін алу, зерттеу; микробиологиялық синтезді,
биокатализді, гендік инженерия мен нанобиотехнологияларды пайдалана
отырып өнім алу технологиясы; қолданылатын микроорганизмдердің,
олардың көмегімен зертханалық және өнеркәсіптік жағдайларда алынатын
жасушалық дақылдардың қасиеттерін зерттеуге арналған аспаптар мен
жабдықтар;
биотехнологиялық
процестерді
жүргізуге арналған
қондырғылар мен жабдықтар; шикізаттың, жартылай фабрикаттардың
және дайын өнімнің сапасын бақылау құралдары; қоршаған ортаның жайкүйін бағалау және оны өнеркәсіптік өндірістің әсерінен қорғау
құралдары.
Получение, исследование и применение ферментов, вирусов,
микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их
биосинтеза и биотрансформации; технологии получения продукции с
использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной
инженерии и нанобиотехнологий; приборы и оборудование для
исследования свойств используемых микроорганизмов, клеточных
культур, получаемых с их помощью веществ в лабораторных и
промышленных условиях; установки и оборудование для проведения
биотехнологических процессов; средства контроля качества сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции; средства оценки состояния
окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного
производства.

Кәсіби қызмет
функциялары мен түрлері
Функции и виды
профессиональной
деятельности
Functions of professional
activity

Рroduction, research and application of enzymes, viruses, microorganisms, cell
cultures of animals and plants, products of their biosynthesis and
biotransformation; production technologies with use of microbiological
synthesis, biocatalysis, genetic engineering and nanobiotechnologies; devices
and equipment for the study of the properties of microorganisms used, cell
cultures obtained with their substances in the laboratory and industrial
conditions; installation and equipment for biotechnology processes; quality
control of raw materials, semi-finished products and finished products; means
of environmental assessment and protection from the effects of industrial
production.
Биотехнология саласындағы магистрлердің кәсіби қызметтері келесі
қызметтер: жаңа мен қалыптасқан биотехнологиялық өндірістерді
жоспарлау мен жаңарту, қалыптасқан биотехнологиялық өндірістерді
бақылау мен жүргізу бойынша кәсіби қызметтерге қабілетті; мақсатты
өнімдерді алу жаңа биотехнологияларды жоспарлау мен еңгізу бойынша
пайда болатын қолданбалы мен фундаменталды мәселелерді шешуге
ғылыми-зерттеулік қызметке қабілетті; өнімдердің өндірісінің сапасының
менеджмент жүйесімен байланысқан тапсырмаларды шешуге қабілетті
және биотехнология саласындағы оқу процессін жургізу мен
ұйымдастыруға кабілетті түлектерді дайындау деген қызметтер болып
табылады.
Функциями профессиональной деятельности магистров в области
биотехнологии являются: подготовка выпускников, способных к
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профессиональной деятельности по осуществлению, сопровождению и
контролю
существующих
биотехнологических
процессов,
по
проектированию
новых
и
модернизации
существующих
биотехнологических производств целевых продуктов; к научноисследовательской деятельности для решения фундаментальных и
прикладных задач по разработке новых биотехнологий получения
целевых продуктов; к производственной деятельности для решения задач,
связанных системой менеджмента качества производства продуктов и к
профессиональной деятельности по организации и осуществлению
учебного процесса в области биотехнологии.
Functions of professional activity of masters in the field of biotechnology are:
preparation of graduates capable of professional activities for the
implementation, maintenance and control of existing biotechnological
processes, the design of new and modernization of existing biotechnological
production of target products; to research activities to solve fundamental and
applied problems in the development of new biotechnologies to obtain target
products; to production activity for the solution of the problems connected with
quality management system of production of products and to professional
activity on the organization and implementation of educational process in the
field of biotechnology.
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Profile of Competences
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин,
Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/
Жалпы кәсіби құзыреттілік/
формирующих
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)/
Результаты обучения (единицыОПК)/
результаты
обучения (единицы
General professional competences (GPC)
The result of training(GPC units)
компетенций)/
The name of courses that form the
results of training(units of competences)
ОН1- Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік
мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи
кезеңінде
пайда
болатын
пәнаралық
сипаттағы
мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады
РО1 - Анализировать основные мировоззренческие и
ЖЖҚА – Педагогикалық қызметтегі соңғы жетістіктерді методологические проблемы, в т.ч. междисциплинарного
характера, исследуемые в науке на современном этапе ее
практикада іске асыру, ғылыми зерттеулер саласында өз
развития и использовать результаты в профессиональной
білімін кеңейту және тереңдету
деятельности
ОПКА- Способность применять на практике новейшие
достижения в области педагогической деятельности,
расширять и углублять свои знания в области научных
исследований мировоззрение
GPCА - The ability to put the latest achievements in the
field of pedagogical activity into practice, to expand and
deepen their knowledge in the field of scientific research.

RT1- Analyzes the main world outlook and methodological
problems, including cross-disciplinary ones, arising in science
at the present stage of its development as well as uses its results
in professional activities.
ОН2- заманауи педагогикалық технологияларды және
коммуникативті дағдыныигеру білу
РО2владеть
современными
педагогическими
технологиями
и
обладать
коммуникативными
способностями
RT2- knows modern pedagogical technologies and possesses
communication skills

ЖКҚв
- қазіргі заманғы биотехнологиялық жабдықтар мен
ғылыми аспаптарды кәсіби пайдалану қабілеті;
ОПКв
- способность к профессиональной эксплуатации

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык
(профессиональный) / Foreign Language
(Professional)
2. Ғылым тарихы және философиясы / История
и философия науки / History and Philosophy of
Science

ОН3– Биотехнологиялық процесті басқару үшін білім мен
дағдыларды қолдану. Биотехнология өнімдерінің сапасын
басқару
жүйесін
Қазақстандық
талаптарға
және
халықаралық сапа стандарттарына сәйкес іске асыру
дағдыларына ие болу.
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1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык
(профессиональный) / Foreign Language
(Professional)
2. Жоғары мектеп педагогикасы/ Педагогика
высшей школы/Higher School Pedagogy
3. Басқару психологиясы/Психология управления/
Management psychology
4. Педагогикалық практика / Педагогическая
практика / Teaching internship
1.

Биологиялық активті заттарды өндіру
биотехнологиясы/ Биотехнология
производства биологически активных
веществ/ Biologically active substances`
production Biotechnology

современного биотехнологического оборудования и
научных приборов;
РО3-Применяет знания и навыки для управления
биотехнологическим процессом, способен к реализации
систем
менеджмента
качества биотехнологической
GPCв
- the ability to use modern biotechnology instruments and продукции в соответствии с требованиями казахстанских и
scientific instruments;
международных стандартов качества
RT3- Be able to apply knowledge and skills to manage the
biotechnological process. To have the skills to implement
quality management systems for biotechnology products in
accordance with the requirements of Kazakhstan and
international quality standard

2.

Ферментті
препараттарды
өндіру
биотехнологиясы/
Биотехнология
производства ферментных препаратов/
Enzyme
preparations
Biotechnology
production

3.

Биотехнологиялық өнімдерді бөліп алу және
тазартудың
өнеркәсіптік
әдістері/
Промышленные методы выделения и очистки
биотехнологических
продуктов/
Biotechnological
products
isolation
and
purification industrial methods
Биотехнологиялық өнімдерді бақылау және
сертификаттау әдістері /Методы контроля и
сертификации биотехнологических продуктов/
Biotechnological products inspection and
certification methods
Биотехнологиялық өнеркәсіп орындарының
жабдықтары/ Оборудование предприятий
биотехнологической
промышленности/
Biotechnological Industry Enterprises Equipment
Зерттеу практикасы / Исследовательская
практика / Research practice
Биологиялық
активті
заттарды
өндіру
биотехнологиясы/
Биотехнология
производства
биологически
активных
веществ/
Biologically
active
substances
production Biotechnology
Диагностикалық
препараттар
өндіру
биотехнологиясы/
Биотехнология
производства диагностических препаратов/
Biotechnology
production
of
diagnostic
preparations
Вакциналық
препараттарды
өндіру
биотехнологиясы/
Биотехнология
производства
вакцинных
препаратов/
Biotechnology of vaccines production
Биотехнологияныңқазіргіәдістері/
Современные методы в биотехнологии/
Modern methods inbiotechnology
Ғылыми
зерттеулердің
методологиялық

4.

5.

6.
биохимия,
микробиология,
өнеркәсіптік
ОН4биотехнологияның кәсіби бейіндеу білімін білу.
Биосинтез, микро - және макростехиометрия, микро - және
макрокинетика
процестерінің
биохимиялық
және
биологиялық
заңдылықтарын
білу.
Қолданбалы
биотехнологияның әртүрлі салаларында теориялық және
тәжірибелік зерттеулер жүргізу.
РО4знать
профессионально
профилированные знания биохимии,
микробиологии,
промышленной
биотехнологии.
биохимические
и
биологические закономерности процессов биосинтеза,
микро- и макростехиометрии, микро - и макрокинетики
роста популяций микроорганизмов и клеточных культур,
области
применения
биопрепаратов.
Проводить
теоретические и экспериментальные исследования в

1.

2.

3.

4.

5.
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различных областях прикладной биотехнологии.
RT4 -know professionally profiled knowledge of biochemistry,
мicrobiology, industrial biotechnology. Biochemical and
biological regularities of the processes of biosynthesis, micro and macrostability, micro - and macro-kinetics of growth of
populations of microorganisms and cell cultures, application of
biological preparations. Conduct theoretical and experimental
research in various fields of applied biotechnology.
ОН5– Адамның тамақ өнімдеріне, энергияға, дәрілік
препараттарға және биологиялық белсенді заттардың жаңа
түрлеріне қажеттілігін қамтамасыз ету үшін биологиялық
объектілерді модификациялау бойынша перспективалық
технологияларды әзірлеуге қабілетті. Инновациялық
биотехнологиялық процестер мен өнімдерді құру үшін
инженерлік талдау міндеттерін қою және шешу. Қазіргі
заманғы биотехнологиялық өндірісті кәсіби пайдалану,
олардың жоғары тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз
ету.
РО5 - Способен разрабатывать перспективные технологии
по модификации биологических объектов для обеспечения
потребностей человека в продуктах питания, энергии,
лекарственных препаратах и новых видах биологически
активных веществ. Ставить и решать задачи инженерного
анализа для создания инновационных биотехнологических
процессов и продуктов. Профессионально эксплуатировать
современные
биотехнологические
производства,
обеспечивая их высокую эффективность и безопасность.
RT5 - Able to develop advanced technologies for the
modification of biological objects to meet human needs in food,
energy, drugs and new types of biologically active substances.
To set and solve the problems of engineering analysis to create
innovative biotechnological processes and products.
Professionally operate modern biotechnological production,
ensuring their high efficiency and safety.
Кәсіби құзыреттілік/
Профессиональные компетенции (ПК)/ Professional
Competences (PC)

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результат
обучения (единицы ПК)/
The result of training (PC units)
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6.

1.

2.

3.

4.

негіздері/ Методологические основы научных
исследований/ Methodological foundations of
scientific research
Биотехнологияның молекулалық-генетикалық
негіздері / Молекулярно-генетические основы
биотехнологии/ Molecular genetic bases of
biotechnology

Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы
/Научно-исследовательская
работа
магистранта/
Scientific-research work of
undergraduate student
Биотехнологиялық өнімдерді бақылау және
сертификаттау әдістері Методы контроля и
сертификации биотехнологических продуктов/
Biotechnological products inspection and
certification methods
Биотехнологиялық зерттеулердегі ғылымитехникалық
құжаттамалар
/Научнотехническая
документация
в
биотехнологических исследованиях/ Scientific
and technical documentation in biotechnological
research
Биотехнологиядағы GMP және HАССП
жүйелері /Системы GMP и HACCP в
биотехнологии/GMP and HACCP systems in
biotechnology

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы
компетенций)/
The name of courses that form the results of

training (units of competences)
КҚА зерттеу, жобалау, ұйымдастыру-басқару және
педагогикалық құзыреттілігі:
- кәсіптік өсу мүмкіндігі, зерттеудің жаңа әдістерін өз
бетімен зерттеу, олардың кәсіби қызметінің ғылыми
және ғылыми-өндірістік бейінін өзгерту;
- технологиялық процесті нормативтік құжаттарға
сәйкес
жүзеге
асыру және
биотехнологиялық
процестердің негізгі параметрлерін, шикізат пен
өнімдердің қасиеттерін өлшеу үшін техникалық
құралдарды пайдалану мүмкіндігі;
- биотехнологиялық процестерді енгізу және басқару
мүмкіндігі;
-

ОН6-өндіріс қалдықтары мен зиянды заттарды жою үшін
биотехнологиялық әдістерді әзірлеу және қолдану,
биомониторинг жүргізу, қоршаған ортаны қорғауға
байланысты
мәселелерді
шешу.
Инновациялық
биотехнологиялық процестер мен өнімдерді құру үшін
инженерлік талдау міндеттерін қою және шешу.
РО6 -разрабатывать и применять биотехнологические
методы для утилизации отходов производств и вредных
веществ, проводить биомониторинг, решать проблем,
связанные с охраной окружающей средой. Ставить и
решать задачи инженерного анализа для создания
инновационных
биотехнологических
процессов
и
продуктов.
RT6- to develop and apply biotechnological methods for
utilization of industrial wastes and harmful substances, to carry
out biomonitoring, to solve problems related to environmental
protection. To set and solve the problems of engineering
analysis to create innovative biotechnological processes and
products.

ПКА
научно-исследовательские,
проектные,
организационно-управленческие
и
педагогические
компетенции:
биотехнология
саласында
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жоспарлауға,
ұйымдастыруға
және
жүргізуге дайындық;
- кәсіби өсуге, жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше оқытуға ОН7- Жаңа өндірістерді жобалау және қолданыстағы
өндірістерді жетілдіру шеңберінде жаңа биотехнологиялық
қабілетті,
- биотехнологиялық процестерді іске асыру және процестер мен жабдықтарды әзірлеу және енгізу.
басқару қабілеті
РО7 - Разрабатывать и внедрять новые биотехнологические
PCА
research, project, organizational and managerial, процессы и оборудование в рамках проектирования новых
и усовершенствования действующих производств.
pedagogical сompetences:
- ability to professional growth, to self-study new methods
of research, to change the scientific and scientific-production RT7 - Develop and implement new biotechnological processes
and equipment as part of the design of new and improvement of
profile of their professional activities;
- the ability to implement the technological process in existing production facilities.
accordance with the regulations and use technical means to
measure the main parameters of biotechnological processes,
the properties of raw materials and products;
- the ability to implement and manage biotechnological
processes

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

1. Ғылыми
зерттеулердің
методологиялық
негіздері/Методологические основы научных
исследований/Methodological foundations of
scientific research
2. Биотехнологияның
қазіргі
әдістері/
Современные методы в биотехнологии/
Modern methods in biotechnology
3. Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы/
Научно-исследовательская
работа
магистранта/
Scientific-research work of
undergraduate student
4. Қоршаған ортаны қорғау биотехнологиялық
әдістері/Биотехнологические методы защиты
окружающей среды /Biotechnological methods
of environmental protection
5. Қоршаған
ортаны
тазалау
үшін
биопрепараттар
өндіру
технологиясы/
Технология производства биопрепаратов для
очистки окружающей среды/ Environmental
clean-up biopreparation production technology
1. Тағамдық және биотехнологиялық өндірістің
микробиологиялық
негіздері/
Микробиологические основы пищевых и
биотехнологических
производств/
Microbiological
bases
of
food
and
biotechnological industries
2. Биологиялық
активті
заттарды
өндіру
биотехнологиясы/
Биотехнология
производства
биологически
активных
веществ/ Biologically active substances`
production Biotechnology
3. Ферментті
препараттарды
өндіру
биотехнологиясы/
Биотехнология
производства
ферментных
препаратов/
Biotechnology of enzyme preparations production
4. Биотехнологиялық өнімдерді бақылау және
сертификаттау әдістері/ Методы контроля и
сертификации биотехнологических продуктов/
Biotechnological products inspection and
certification methods

5.

Биотехнологиялық
өндірістердің
стандартты
ОН8жабдықтарын
биосинтез
және
биотрансформация
өнімдерін бөліп алуға, анықтауға және талдауға, мақсатты
биологиялық өнімдердің жаңа штамм өндірушілерін алуға
мүмкіндік береді. Командалардағы ұйымдастырушылық
және басқарушылық жұмыс дағдыларына ие болу.
Биотехнологиялық
өндірісті
ұйымдастырудың
экономикалық
және
ұйымдастырушылық-құқықтық
мәселелерінде құзыретті болу.

КҚВ
- зерттеудің ғылыми әдіснамасын биотехнологияның
және аралас ғылымдардың қазіргі заманғы даму
тенденциялары
мен
перспективаларына
сәйкес
пайдалануға, қойылған міндеттерді шешудің теориялық
және эксперименталды әдістері мен құралдарын негізді
түрде таңдауға қабілетті және дайындықпен;
способен
выделять,
идентифицировать
и
- биотехнологиялық процестерді басқару үшін алған РО8анализировать
продукты
биосинтеза
и
биотрансформации,
білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қолдану.
получать
новые
штаммы-продуценты
целевых
биологических
продуктов.
Владеть
навыками
ПКВ
организационно-управленческой работы в коллективах.
- способностью и готовностью использовать научную Быть компетентным в экономико-организационных и
методологию
исследования
в
соответствии
с правовых вопросах организации биотехнологического
современными тенденциями и перспективами развития производства.
биотехнологии, и смежных наук, обоснованно выбирать
теоретические и экспериментальные методы и средства RT8- to be identify and analyze the products of biosynthesis
решения поставленных задач;
and biotransformation, to obtain new strains-producers of
-применять полученные знания, умения и навыки для targeted biological products. Have the skills of organizational
управления биотехнологическими процессами.
and managerial work in teams. Be competent in the economic
and organizational and legal
PCВ -the ability and willingness to use the scientific biotechnological production.
methodology of research in accordance with current trends
and prospects for the development of biotechnology and
related sciences, reasonably choose theoretical and
experimental methods and means to solve the tasks;
-apply the acquired knowledge, skills and abilities to manage
biotechnological processes
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issues

of

1.

2.

3.

4.

5.

organizing

Биотехнологиядағы
заманауи
ғылыми
жабдықтар/
Современное
научное
оборудование в биотехнологии/ Modern
scientific equipment for biotechnology
Биотехнологиялық өнімдерді бөліп алу және
тазартудың
өнеркәсіптік
әдістері
/Промышленные методы
выделения и
очистки
биотехнологических
продуктов/
Biotechnological
products
isolation
and
purification industrial methods
Биотехнологиялық өнімдерді бақылау және
сертификаттау әдістері /Методы контроля и
сертификации биотехнологических продуктов/
Biotechnological products inspection and
certification methods
Тағамдық және биотехнологиялық өндірістің
микробиологиялық
негіздері/
Микробиологические основы пищевых и
биотехнологических
производств/
Microbiological
bases
of
food
and
biotechnological industries
Биотехнологиядағы GMP және ХАССП
жүйелері /Системы GMP и HACCP в
биотехнологии/ GMP and HACCP systems in
biotechnology
Биологиялық
активті
заттарды
өндіру
биотехнологиясы/Биотехнология
производства
биологически
активных
веществ/ Biologically active substances`
production Biotechnology

Ферментті
препараттарды
өндіру
биотехнологиясы/
Биотехнология
производства ферментных препаратов/
Enzyme
preparations
Biotechnology
production
7. БАЗ-ды
бөліп
алу
және
тазарту
әдістері/Методы выделения и очистки
БАВ/ Methods for isolation and purification
of BAS
6.

EDUC 51001
Магистерлік
дайындықтың
әдістемесі
Методология
магистерской
подготовки
Methodology The
Master Training

ZhMP 5201
PVSh 5201
HSP 5201

BP 5202
PU 5202
MP 5202

1 семестр /1 семестр / Semester 1
Жоғары мектеп
БП
Қазақ/Орыс
4
педагогикасы
ЖООК
Казахский/
Педагогика высшей школы
БД ВК
Русский
Higher School Pedagogy
BD UK
Kazakh/
Russian
Басқару психологиясы
БП
Қазақ/Орыс
4
Психология управления
ЖООК
Казахский/
Management psychology
БД ВК
Русский
BD UK
Kazakh/
Russian

22

83 Емтихан
Экзамен
Exam

15

22

83 Емтихан
Экзамен
Exam

СӨЖ/СРО/ SIW

15

Оқитын кафедра
Читаемая кафедра
Department in charge

по видам
volume of
types of

Қалыптасатын құзыреттіліктер
Формируемые компетенции
Developed competences

бойынша

Бақылау формасы
Форма контроля
Type of control

Сабақ түрі
сағат көлемі
Объем часов
занятий The
hours by
occupations

Зертханалық
сабақтар/Лабораторные
занятия / Laboratory
classes

Цикл,
компонент
Цикл,
компонент
Cycle,
component

Семинар/Семинар/
Seminars

Пән атауы
Наименование
дисциплины
Course name

Лекциялар/Лекции/
Lectures

Пәннің
коды
Код
дисциплины
Course code

Оқыту тілі
Языкобучения
Language of instruction

Модуль атауы
және коды
Название и код
модуля
Module
name
and code

Кредит көлемі / Объем кредитов/
Amount of credits

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / Content of the education program

ЖЖҚА Әлеуметтік
ОПКА педагогика
GPCА және өзін-өзі
тану
Социальной
ЖЖҚА педагогики и
ОПКА самопознания
GPCА Social
pedagogy and
self-cognition

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

BIOT 52005
Биоактивті
қосылыстар
өндірісінің
биотехнологиясы
Биотехнология
производства

BAZOB
5205
BPBAV
5205
BASPB
5205

Биологиялық активті
БП ТК
заттарды өндіру
БД КВ
биотехнологиясы
BD EC
Биотехнология
производства биологически
активных веществ
Biologically
active
substances`
production
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Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

8

30

45

165 Емтихан КҚА
Экзамен ПКА
Exam
PCa
КҚВ
ПКВ

Биотехнология
және
микробиология
кафедрасы
/
Кафедра
биотехнологии
и
микробиологии

биоактивных
соединений
Biotechnology of
bioactive
compounds
production

Biotechnology

PCb

FPOB 5206
BPFP 5206
EPPB 5206

Ферментті препараттарды
өндіру биотехнологиясы
Биотехнология
производства ферментных
препаратов
Biotechnology of enzyme
preparations production

БП ТК
БД КВ
BD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

7

30

45

135 Емтихан
Экзамен
Exam

BIOT 52005
DPOB5207
Биопрепараттарды BPDP 5207
өндіру
BPDP 5207
биотехнологиясы

Диагностикалық
препараттар өндіру
биотехнологиясы
Биотехнология
производства
диагностических
препаратов
Biotechnology production of
diagnostic preparations

БП ТК
БД КВ
BD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

8

30

45

165 Емтихан
Экзамен
Exam

Вакциналық препараттарды
өндіру биотехнологиясы
Биотехнология
производства вакцинных
препаратов
Biotechnology of vaccines
production

БП ТК
БД КВ
BD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

7

30

45

135 Емтихан
Экзамен
Exam

Биотехнология
производства
биопрепаратов
Biotechnology of
biological products
production
VPOB 5208
BPVP 5208
BVP 5208
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/Department of
Biotechnology
and
Microbiology
КҚА Биотехнология
ПКА және
PCa микробиология
кафедрасы
/
КҚВ Кафедра
ПКВ биотехнологии
и
PCb
микробиологии
/Department of
Biotechnology
and
Microbiology
КҚВ Биотехнология
ПКВ және
PCb микробиология
кафедрасы
/
Кафедра
ЖКҚА
ОПКА биотехнологии
и
GPCa
микробиологии
/Department of
Biotechnology
and
Microbiology
КҚВ Биотехнология
ПКВ және
PCb микробиология
кафедрасы
/
Кафедра
ЖКҚА
ОПКА биотехнологии
и
GPCa
микробиологии
/Department of

Biotechnology
and
Microbiology
EDUC 51001
Магистерлік
дайындықтың
әдістемесі
Методология
магистерской
подготовки
Methodology The
Master Training

МҒЗЖ
5401 (1)
NIRM 5401
(1)
SRWG 5401
(1)

Магистранттың
ғылыми
зерттеу жұмысы
Научно-исследовательская
работа магистранта
Scientific-research work of
graduate students

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

210 Есеп
Отчет
Report

7

КҚА
ПКА
PCa
КҚВ
ПКВ
PCb
ЖКҚА
ОПКА
GPCa

EDUC 51001
Магистерлік
дайындықтың
әдістемесі
Методология
магистерской
подготовки
Methodology The
Master Training

ShT5203
IYa 5203
FL 5203

BIOT 53001

BKA5301
SMB 5301

GTF5204
IFN5204
HPS5204

Биотехнологияда
ғы
заманауи MMB 5301
әдістер

2семестр /2семестр / Semester 2
Шетел тілі (кәсіби)
БП
Ағылшын
Иностранный язык
ЖООК
Англий(профессиональный)
БД ВК
ский
Foreign language
BD UK
English
(professional)

Ғылым тарихы және
философиясы
История и философия науки
History and Philosophy of
Science
Биотехнологияның қазіргі
әдістері
Современные методы в
биотехнологии
Modern methods in
biotechnology

Современные
методы
в
биотехнологии
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БП
ЖООК
БД ВК
BD UK
КП
ЖООК
ПД ВК
PD UK

4

Қазақ/Орыс 4
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian
Қазақ/Орыс 5
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

Емтихан ЖЖҚА Шетел тілдері
Экзамен ОПКА кафедрасы
Exam
GPCА Кафедра
иностранных
языков
Foreign
Languages
Department
Емтихан ЖЖҚА Философия
Экзамен ОПКА Философии
Exam
GPCА Philosophy

37

83

15

22

83

30

15

105 Емтихан КҚА
Экзамен ПКА
Exam
PCa
ЖКҚА
ОПКА
GPCa

Биотехнология
және
микробиология
кафедрасы
/
Кафедра
биотехнологии
и
микробиологи
и/Department of

Biotechnology
and
Microbiology

Modern methods
in biotechnology
Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один из модулей / Choose one of the modules

KOKBA
5302
BMZOS
5302
BMEP 5302

Қоршаған ортаны қорғау
биотехнологиялық әдістері
Биотехнологические методы
защиты окружающей среды
Biotechnological methods of
environmental protection

КП ТК
ПД КВ
PD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

KOTВТ
5303
TPBPOOC
5303
ECUBPT
5303

Қоршаған ортаны тазалау
үшін биопрепараттар өндіру
технологиясы
Технология производства
биопрепаратов для очистки
окружающей среды
Environmental clean-up
biopreparation production
technology

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

BMGN 5304
MGOB 5304
MGBB 5304

Биотехнологияның
молекулалық-генетикалық
негіздері
Молекулярно-генетические
основы биотехнологии
Molecular genetic bases of
biotechnology

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

TBOMN
5305
MOPBP

Тағамдық және
биотехнологиялық өндірістің
микробиологиялық негіздері

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/
Орыс
Казахский/

5

30

15

BIOT 53003
Биотехнологияны
ң қолданбалы
аспектілері
Прикладные
аспекты
биотехнологии
Аpplied aspects of
biotechnology

BIOT 53003
Биотехнологияны
ң қолданбалы

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

105 Емтихан КҚВ Биотехнология
Экзамен ПКВ және
Exam
PCb микробиология
кафедрасы
/
Кафедра
биотехнологии и
микробиологии/
Department
of
Biotechnology
and Microbiology
105 Емтихан КҚВ Биотехнология
Экзамен ПКВ және
Exam
PCb микробиология
кафедрасы
/
Кафедра
биотехнологии и
микробиологии/
Department
of
Biotechnology
and Microbiology
105 Емтихан КҚА Биотехнология
Экзамен ПКА және
Exam
PCa микробиология
КҚВ кафедрасы /
ПКВ Кафедра
биотехнологии и
PCb
микробиологии/
ЖКҚА Department of
ОПКА Biotechnology
GPCa and Microbiology
105 Емтихан КҚВ
Экзамен ПКВ
Exam
PCb

Биотехнология
және
микробиология

аспектілері
Прикладные
аспекты
биотехнологии

5305
MBFBI
5305

Микробиологические основы
пищевых и
биотехнологических
производств
Microbiological bases of food
and biotechnological industries

Русский
Kazakh/
Russian

МҒЗЖ
5401 (2)
NIRM 5401
(2)
SRWG 5401
(2)

Магистранттың
ғылыми
зерттеу жұмысы
Научно-исследовательская
работа магистранта
Scientific-research work of
graduate students

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

ЖКҚА кафедрасы
/
ОПКА Кафедра
GPCa биотехнологии и
микробиологии/
Department
of
Biotechnology
and Microbiology

Аpplied aspects of
biotechnology
EDUC 51001
Магистерлік
дайындықтың
әдістемесі
Методология
магистерской
подготовки
Methodology The
Master Training

BIOT 53003
GSМN 5306
Ғылыми зерттеу MONI 5306
методологиясы
SFSR 5306
Методология
научного
исследования

Есеп
Отчет
Report
7

1 курсқа барлық кредит
Итого кредитов за 1 курс
60
Total credits for 1st year
3 семестр /3семестр / Semester 3
Ғылыми зерттеулердің
КП
Қазақ/Орыс
5
методологиялық негіздері
ЖООК
Казахский/
Методологические основы
ПД ВК
Русский
научных исследований
PD UK
Kazakh/
Methodological foundations of
Russian
scientific research

The methodology
of
scientific
research
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210

195

238

30

15

КҚА
ПКА
PCa
КҚВ
ПКВ
PCb
ЖКҚА
ОПКА
GPCa

1367
105 Емтихан КҚА Биотехнология
Экзамен ПКА және
Exam
PCa микробиология
кафедрасы
/
КҚВ Кафедра
ПКВ биотехнологии и
микробиологии/
PCb
Department
of
Biotechnology
ЖКҚА
and Microbiology
ОПКА
GPCa

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

BIOT 53305
Биотехнологияда
ғы заманауи
аспаптар мен
ғылыми
жабдықтар
Современные
приборы и
научное
оборудование в
биотехнологии
Modern devices
and scientific
equipment in
biotechnology

BIOT 53305

BOOG
5307
OPBP
5307
BIEE53
07

Биотехнологиялық өнеркәсіп
орындарының жабдықтары
Оборудование предприятий
биотехнологической
промышленности
Biotechnological Industry
Enterprises Equipment

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

6

30

30

BZGG5
308
SNOB
5308
MSEB5
308

Биотехнологиядағы заманауи
ғылыми жабдықтар
Современное научное
оборудование в биотехнологии
Modern scientific equipment for
biotechnology

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

BOBAT
OA
5309
РMVOB
P 5309
BPIPIM
5309

Биотехнологиялық өнімдерді
бөліп алу және тазартудың
өнеркәсіптік әдістері
Промышленные методы
выделения и очистки
биотехнологических продуктов
Biotechnological products isolation
and purification industrial methods

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

6

30

30

BOBSS
A 5310
MKSBP
5310
BPISM
5310

Биотехнологиялық өнімдерді
бақылау және сертификаттау
әдістері
Методы контроля и
сертификации
биотехнологических продуктов
Biotechnological products

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

6

30

30

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

120 Емтихан
Экзамен
Exam

Биотехнология
және
КҚВ микробиология
ПКВ кафедрасы
/
Кафедра
PCb
биотехнологии и
микробиологии/
Department
of
Biotechnology
and Microbiology
105 Курстық КҚА Биотехнология
жұмыс/ ПКА және микробиоКурсовая PCa логия кафедрасы
работа/
/
Кафедра
Coursew КҚВ биотехнологии и
ПКВ микробиологии/
ork
of
PCb Department
Biotechnology
and Microbiology
120 Емтихан КҚА Биотехнология
Экзамен ПКА және
Exam
PCa микробиология
кафедрасы
/
КҚВ Кафедра
ПКВ биотехнологии и
PCb микробиологии/
of
ЖКҚв Department
Biotechnology
ОПКв
and Microbiology
GPCв
120 Емтихан КҚА Биотехнология
Экзамен ПКА және микробиология кафедрасы /
PCa
Exam
ЖКҚв Кафедра биотехи
ОПКв нологии
микробиологии/
GPCв
Department
of
Biotechnology and

Биотехнологияда
ғы заманауи
аспаптар мен
ғылыми
жабдықтар
Современные
приборы и
научное
оборудование в
биотехнологии
Modern devices
and scientific
equipment in
biotechnology

BZGTD
5311
NTDBI
5311
STDBR
5311

BGMP
NASSR
Zh 5312
SGMP
HACCP
B 5312
GMPHA
CCPSB
5312

inspection and certification
methods
Биотехнологиялық
зерттеулердегі ғылымитехникалық құжаттамалар
Научно-техническая
документация в
биотехнологических
исследованиях
Scientific and technical
documentation in biotechnological
research
Биотехнологиядағы GMP және
ХАССП жүйелері
Системы GMP и HACCP в
биотехнологии
GMP and HACCP systems in
biotechnology

TEIN
62005
Педагогикалық
практиканың
модулі / Модуль
Педагогическая
практика
/
Pedagogical practice
module

PP 6403
РР 6403
TI 6403

Педагогикалық практика
Педагогическая практика
Teaching internship

EDUC 51001
Магистерлік
дайындықтың
әдістемесі
Методология
магистерской
подготовки
Methodology The

МҒЗЖ
5401 (3)
NIRM
5401 (3)
SRWG
5401 (3)

Магистранттың ғылыми зерттеу
жұмысы
Научно-исследовательская
работа магистранта Scientificresearch work of graduate students
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Microbiology

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

КП ТК
ПД КВ
PD ЕC

Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

6

30

30

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

4

120 Есеп
Отчет
Report

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

4

120 Есеп
Отчет
Report

БП
ЖООК
БД ВК
BD UK

105 Емтихан КҚА Биотехнология
Экзамен ПКА және
Exam
PCa микробиология
кафедрасы
/
Кафедра
биотехнологии и
микробиологии/
Department
of
Biotechnology
and Microbiology
120 Курстық КҚА Биотехнология
жұмыс/ ПКА және
Курсовая PCa микробиология
работа/ КҚВ кафедрасы
/
Coursew ПК Кафедра
В
ork
биотехнологии и
PCb
микробиологии/
ЖКҚв
Department
of
ОПКв
Biotechnology
GPCв and Microbiology
Выпускающая
кафедра

КҚА
ПКА
PCa
КҚВ
ПКВ
PCb
ЖКҚв

ОПКв
GPCв

Master Training

ZP 6405
REEX 62006
IP 6405
Зерттеу
RP 6405
практикасының
модулі / Модуль
исследовательска
я
практика
/
Research practice
module

Зерттеу практикасы
Исследовательская практика
Research practice

EDUC 51001
Магистерлік
дайындықтың
әдістемесі
Методология
магистерской
подготовки
Methodology The
Master Training

МҒЗЖ
5401 (4)
NIRM 5401
(4)
SRWG 5401
(4)

MFA62006
Қорытынды
аттестаттау
модулі
Модуль итоговая
аттестация
Module of final
assessment

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және
қорғау
Оформление и защита магистерской
диссертации
Accomplishment and defense of Master’s
degree thesis

4семестр /4семестр / Semester 4
КП
Қазақ/Орыс
12
ЖООК Казахский/
ПД ВК Русский
PD UK Kazakh/
Russian

Магистранттың
ғылыми
зерттеу жұмысы
Научно-исследовательская
работа магистранта
Scientific-research work of
graduate students

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

ҚА
ИА
FA

2 курсқа барлық кредит
Итого кредитов за 2 курс
Total credits for 2nd year
Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы
Итого по образовательной программе
Total for education program
Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

360

Есеп
Отчет
Report

6

180

Есеп
Отчет
Report

12

360

МДР
Қорғау
Защита
МД
Defense
of
degree
work

60

120

90

1590

120

315

328

2957

КҚА
ПКА
PCa
КҚВ
ПКВ
PCb
ЖКҚв
ОПКв
GPCв
КҚА
ПКА
PCa
КҚВ
ПКВ
PCb
ЖКҚв
ОПКв
GPCв
КҚА
ПКА
PCa
КҚВ
ПКВ
PCb
ЖКҚв
ОПКв
GPCв
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Есеп
Отчет
Report

12

Емтихан
Экзамен
Exam

24

Барлық сағат саны
Всего в часах
Total amount in hours

68

12

30
30
30
30

900
900
900
900

4
5
4
1

1
1
2
2

12

120

3600

14

6

4

4

Саны/Количество/Amount

Б Барлығы
В Bсего
TTotal

7

12

Қорытынды аттестация
Итоговая аттестация
Final assessment

8

4

7
7
4
6

Педагогикалық практика
Педагогическая практика
Teaching internship

13

3

Зерттеу тәжірибесі
Исследовательская
практика
Research practice

23
23
22

МҒЗЖ/NIRM / SRWG

2
2
3

3

2
3
2
1

3

ЖООК / ВК / UC

Теориялық білім
Теоретическое обучение
Theoretical classes

Кредит көлемі / Объем кредитов / Total credits

Курстық жұмыс
Курсовая работа
Course paper

Оқылатын
пәндер саны
Количество
изучаемых
дисциплин
Amount of
subjects

ТК/КВ/EC

1
2
3
2
4
Барлығы
Всего
Total:
1

Меңгерілетін модульдер саны
Количество осваиваемых модулей
Amount of modules to be studied

Семестр /Семестр /Semester

Курс /Курс /Course

4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі
Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы
Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program

Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ Organization of
educational process
1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін жоғары оқу
орнының түлектері шет тілі бойынша тестіден, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша
тестіден, оқуға дайындығын анықтау тестінен тұратын білім беру бағдарламаларының топтары
бойынша кешенді тестілеуді тапсырады. Ағылшын тілінде оқытатын магистратураға түсуші тұлғалар
ағылшын тілінде білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестіден және қазақ немесе
орыс тілдерінде оқуға дайындығын анықтау тестінен (таңдау бойынша) тұратын жиынтық тестілеуді
тапсырады. Магистратураға қабылдау жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген
тұлғаларды қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.
Магистратураға шетел азаматтарын қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады..
Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру сдают
комплексное тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста по
иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на определение
готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с английском языком обучения, сдают
комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы образовательных программ на
английском языке и теста на определение готовности к обучению на казахском или русском языках
(по выбору). Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов лиц, освоивших образовательные программы высшего образования. Прием
иностранных граждан в магистратуру осуществляется на платной основе.
Specific admission requirements: University graduates enrolled on a master’s program take a
comprehensive test for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a test for the
major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. Persons entering a
master’s program with the English language of instruction, shall take a comprehensive test, consisting of a
test on the major of a group of education programs in English and a test to determine readiness for learning
in Kazakh or Russian (optional). Admission to a master’s program is carried out on a competitive basis based
on the results of entrance examinations of persons who have a bachelor degree on education programs of
higher education. Admission of foreign citizens to a master’s program is carried out on a fee basis.
2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: алдыңғы білімді тану шарты Л. Н.
Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне оқуға қабылдаудың қолданыстағы Ережелеріне
сәйкес 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: Условие для признания предшествующего образования осуществляется в соответствии с
действующими Правилами приема на обучение в Евразийский национальный университет имени
Л.Н. Гумилева.Документом, подтверждающим результаты неформального обучения, является
сертификат о завершении обучения или свидетельство о завершении обучения.
Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of previous
education is carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the L.N. Gumilyov
Eurasian National University. The document confirming the results of non-formal education is a diploma of
completion or a certificate of completion.
3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері:Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде
магистратураның оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған,
кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «магистр» дәрежесі және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі.
Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 академических
кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта, и
успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «магистр» и выдается диплом о
послевузовском образовании с приложением (транскрипт).
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Qualification requirements and regulations:Persons who have mastered no less than 120 academic credits
for the entire period of study, including all types of educational and research activities of the undergraduate,
and successfully passed the final certification, are awarded the degree of “Master” and issued a diploma of
postgraduate education with a transcript.
4. Түлектердің кәсіби бейіні:
«Магистр» дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс және басқару,
дизайн, зерттеу, оқыту, экологиялық және басқа да салаларда жұмыс жасай алады. Сонымен қатар ол,
қолданбалы биотехнологияның әртүрлі салаларында теориялық және эксперименттік зерттеулерді
жүзеге асыра алады, инновациялық биотехнологиялық процестер мен өнімдерді жасау үшін
инженерлік талдау міндеттерін қоя алады және шеше алады, қазіргі заманғы биотехнологиялық
өндірістерді кәсіби пайдалана алады, олардың жоғары тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете
отырып, қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтудың жаңа биологиялық әдістерін және
ауылшаруашылық
қайта
өндеу бағытындағы
биотехнологиялық
өнімдерді
дайындау
мақсатымен жаңа жабдықтарды жобалау және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жетілдіру
аясында биотехнологиялық процестер мен жабдықтарды әзірлей алады және енгізе алады.
Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень «Магистр», имеют
квалификацию для работы в сфере организационно-технологической,
производственноуправленческой, проектной, научно-исследовательской, педагогической, природоохранной и иных
видов деятельности. Кроме этого, он может осуществлятьтеоретические и экспериментальные
исследования в различных областях прикладной биотехнологии, ставить и решать задачи
инженерного анализа для создания инновационных биотехнологических процессов и продуктов,
профессионально эксплуатировать современные биотехнологические производства, обеспечивая их
высокую эффективность и безопасность, разрабатывать и внедрять новые биотехнологические
процессы и оборудование в рамках проектирования новых и усовершенствования действующих
производств с целью создания целевых биотехнологических продуктов перерабатывающей,
сельскохозяйственной направленности и новых биологических методов снижения антропогенного
влияния на окружающую среду.
Occupational profile/s of graduates: Graduates with «master’s» degree are qualified to work in the field of
organizational, technological, industrial, managerial, design, research, teaching, environmental and other
activities.In addition, they can carry out theoretical and experimental research in various fields of applied
biotechnology, to put and solve problems of engineering analysis to create an innovative biotechnological
processes and products to professionally operate modern biotechnological production to ensure high
efficiency and safety, develop and implement new biotechnological processes and the equipment within the
design of new and improvement of existing industrial the purpose of creating targeted biotech products
processing, agricultural orientation and new biological methods to reduce the anthropogenic impact on the
environment.
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: For realization of EP innovation technologies and
interactive methods of teaching are widely used in academic classes.
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).
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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
по буквенной
системе/ Evaluation
by letter grading system
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
DFX
F

Баллдардың сандық
эквиваленті/
Цифровой
эквивалент /
Equivalent in numbers
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

Баллдар (%түрінде)
Баллы (%-ное
содержание)
Points ( in %)
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24
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Дәстүрлі жүйе бойынша
баға/Оценка по
традиционной системе/
Assessment by traditional
system
Өте жақсы/Отлично/
Excellent
Жақсы/Хорошо/ Good

Қанағаттанарлық/
Удовлетворительно/
Satisfactory
Қанағаттанарлықсыз/
Неудовлетворительно/
Unsatisfactory

