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1. Білім беру бағдарламасының паспорты

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері:
Білім беру бағдарламасының (ББ) миссиясы жоғары білім беру саласында жоғары сапалы білім беру, Болон процесінің принциптерін

жəне қазіргі заманғы сапа стандарттарын іске асыру арқылы ветеринарлық кадрларды даярлау бойынша ұлттық кеңістікте көшбасшылыққа
қол жеткізу болып табылады.

ББ мақсаты бітірушінің жалпы адамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын, теориялық жəне практикалық білімдерін,
кəсіби қызметте жүзеге асыру үшін қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру жəне кəсіби қызметте отандық жəне шетелдік
тəжірибені пайдалана білу болып табылады.

ББ негізгі міндеттері :
1. Жан-жақты гуманитарлық жəне жаратылыстану-ғылыми білімі мен қызығушылығы бар тұлғаның өзін-өзі жетілдіруге жəне кəсіби

өсуіне қабілетті қалыптастыру.
2.  Жинақталған тəжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау,  қажет болған жағдайда өзінің кəсіби қызметінің бейінін өзгерту,  өзінің

болашақ мамандығының əлеуметтік маңыздылығын сезіну, кəсіби қызметті орындауға Жоғары уəждемеге ие болу қабілетін қалыптастыру.
3. Ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді жоспарлау кезінде əр түрлі талаптар (құны, сапасы, қауіпсіздігі жəне орындау мерзімдері)

арасында ымыраға келу жəне ветеринария саласында оңтайлы шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру.
4. Ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсат қою жəне оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетін қалыптастыру.
5. Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кəсіби қызметте отандық жəне шетелдік тəжірибені пайдалану, алынған

ақпаратты жүйелеу жəне жалпылау.
6В09103 Ветеринария білім беру бағдарламасы əлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез бейімделуге қабілетті Қазақстан

Республикасы экономикасының аграрлық секторы үшін жоғары білікті мамандар дайындауға мүмкіндік береді.

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы
ББ Ұлттық біліктілік шеңберіне жəне кəсіби стандарттарға ("Құс өсіру", "Фермерлік аңшылық шаруашылығы", "Қой мен ешкі өсіру",

"Үй құсы етінен өнімдер өндіру") сəйкес əзірленген, Дублин дескрипторларымен жəне Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген, еңбек
нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. 6В09103 Ветеринария білім беру бағдарламасы "Ветеринариялық
медицина" жəне "Ветеринариялық санитария" мамандандырулары бойынша пəндерді оқытудың модульдік жүйесі негізінде жобаланған
жəне жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттерді қалыптастыратын 22 модульден тұрады.

Жалпы білім беретін, базалық жəне бейінді пəндер циклі модульдерді қамтиды:
- Жалпы білім беру пəндері;
- Жануарлардың анатомиялық жəне физио-биохимиялық ерекшеліктері;
- Жануарлар селекциясы;
- Жалпы химия;
- Ветеринариялық микробиология жəне вирусология;
- Жануарлар патологиясы;
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- Ветеринарлық қауіпсіздік негіздері;
- Паразитология жəне эпизоотология;
- Заңнама жəне ветеринария мəселелері;
- Ветеринарлық істі ұйымдастыру;
I мамандандыру «Ветеринариялық медицина»
- Ветеринариялық фармакологиямен токсикология;
- Мал дəрігерінің этикасы;
- Ветеринарлық хирургия;
- Жануарлардың ішкі аурулары клиникалық диагностикамен;
- Малдың өсімін молайту жəне босанғаннан кейінгі кемістіктер;
- Жануарлар мен құстардың аурулары;
II мамандандыру «Ветеринариялық санитария»
- Фармакология, токсикология жəне токсикологиялық талдау;
- Ветеринарлық көмек жəне зерттеу жұмыстары;
- Ветеринарлық-санитарлық сараптама;
- Ветеринарлық-санитарлық бақылау;
- Мал шаруашылығы өнімдеріне қойылатын талаптар;
- Санитарлық бағалау.
Оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттер көлемімен анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру жəне

маман дəрежесін алу үшін күтілетін оқу нəтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білімнің білім беру бағдарламасы толық игерілген болып
саналады.

Маман бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі өлшемі білім алушының барлық оқу іс-əрекетінің түрлерін қоса
алғанда, барлық оқу кезеңінде кемінде 300 академиялық кредиттерді игеру болып табылады.

1.3 Біліктілік сипаттамасы
Кəсіби қызмет саласы
Осы бағыттағы түлектер:
- аграрлық сектордың бөлімдерінде экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;
- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулары кезінде диагностика, емдеу жəне алдын алу

жүргізуге қатысу;
- материалды жинау жəне ветеринариялық зертханалық зерттеулер жүргізу;
- ветеринариялық іс-шаралардың барлық түрлерінің кешенін ұйымдастыруға жəне жоспарлауға қатысу;
- ветеринарлық мəселелер бойынша халыққа консультациялық қызмет көрсету;
- эпизоотиялық мониторинг жүргізуге қатысу;
- ветеринария саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қатысу;
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- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы, инвазиялық жəне жұқпалы емес ауруларының, сондай-ақ
антропозооноздардың таралуының алдын алуға бағытталған алдын алу жұмыстарына қатысу;
          - ветеринария саласындағы халықаралық конвенциялардың талаптары бойынша ҚР міндеттемелерін орындауға жəрдемдесу жəне т.б.;

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін өндіріске енгізуге жəрдемдесу;
- ғылыми зерттеулерді орындау үшін жұмыс берушілерді тарту, серіктестерді табу;
- жануарлардан жəне өсімдіктерден алынатын өнімдер мен шикізаттарға ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу;
-базарларда, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты экспорттық-импорттық тасымалдау кезінде өндіріске, тасымалдауға,

саудаға ветеринариялық-санитариялық бақылау жүргізу;
- балық шаруашылығы, құс шаруашылығы, мал шаруашылығы, Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне сату кезінде

ветеринарлық-санитарлық ережелердің сақталуын бақылауды жүзеге асыру.
Бітірушілердің кəсіби қызметінің объектілері ауыл шаруашылығы өндірісінің шаруашылық субъектілерінің барлық түрлері; көлік,

цирктер, ипподромдар, Мемлекеттік қызмет, асыл тұқымды бірлестіктер; ветеринариялық емдеу орындары, ветеринариялық дəріханалар,
зертханалар, хайуанаттар бақтары, қорықтар, ет комбинаттары; биологиялық препараттарды дайындау жəне сапасын бақылау жөніндегі
биокомбинаттар жəне басқа кəсіпорындар; мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, балық шаруашылығы, бал ара шаруашылығы өнімдерін
көтерме жəне бөлшек саудада өткізу мекемелері; мемлекеттік ветеринариялық қызмет мекемелері; ғылыми-зерттеу институттары мен
ветеринариялық, биологиялық бейіндегі ұйымдар; əскери-ветеринариялық қызмет; білім беретін ветеринариялық мекемелер.

Бітірушілердің кəсіби қызметінің пəні - жануарлардың, құстардың жəне балықтардың барлық түрлері, ауруларды диагностикалау,
емдеу жəне алдын алу жəне азық-түлік сапасын сараптау үшін құралдар, дəрі-дəрмектер, биопрепараттар, химиялық реактивтер, биоактивті
заттар, диагностикумдар, макро жəне микропрепараттар, мал шаруашылығы өнімдері, сабақ өткізуге арналған техникалық құралдар, ғылыми
мақсаттарға арналған жабдықтар, жем, жайылымдар жəне су көздері.

Түлектердің кəсіби қызметінің типтік міндеттері:
- халық шаруашылығы салаларын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды əзірлеуде;
- ветеринария саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде;
- эпизоотиялық мониторинг жүргізу жəне жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы жəне жұқпалы емес ауруларының

алдын алу жəне жою;
- жұқпалы аурулардың əкелінуінен ел аумағы жағдайының өзгерістерін бағалау жəне болжау бойынша жұмыста;
- экологиялық білім беру мен тəрбиелеудің тиімділігін арттыруда;
- ветеринария саласындағы басқару функцияларын жүзеге асыруда;
- мал шаруашылығын дамытуды жəне малдардың өнімділігін арттыруды қамтамасыз ету бойынша ветеринариялық іс-шараларды

жүргізуде;
-ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан қатерсіз жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізат өндірісін қамтамасыз ету;
- ветеринарлық мəселелер бойынша консультациялық қызмет көрсету.
- биопрепараттарды, дəрі-дəрмектерді өндіру жəне сату кезінде ветеринарлық-санитарлық ережелерді сақтауда.
6В09103 Ветеринария білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білімі бар мамандар келесі кəсіби қызмет түрлерін орындай

алады:
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- ұйымдастыру-технологиялық;
- өндірістік-басқарушылық;
- бақылау;
- ғылыми-зерттеу.
Ұйымдастыру-технологиялық қызметі:
- ауру жануарлар мен құстарды жалпы клиникалық жəне зертханалық тексеру, оның ішінде ветеринариялық зертхананың маманы

ретінде;
- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы, инвазиялық, жұқпалы емес аурулары мен улануларының тірі кезіндегі жəне

өлгеннен кейінгі дифференциалды диагностикасы, жануарлар мен құстардың барлық түрлерін тағайындау жəне емдеу.
Өндірістік-басқару қызметі:
- Қазақстан Республикасының аумағында ветеринариялық заңнаманың сақталуын бақылау, жануарлардың, құстардың жəне

балықтардың жұқпалы, инвазиялық жəне жұқпалы емес ауруларының, сондай-ақ антропозоноздардың таралуының алдын алуға бағытталған
алдын алу іс-шаралары;

- мал шаруашылығы, құс шаруашылығы жəне балық шаруашылығы қызметкерлерінің жануарлар мен құстармен жұмыс істеу
кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтауын оқыту жəне бақылау;

- балық шаруашылығы, құс шаруашылығы, жануар жəне өсімдік тектес өнімдерді, биологиялық белсенді заттар мен қоспаларды
өндіру жəне өткізу кезінде ветеринариялық-санитариялық ережелерді сақтау.

Бақылау қызметі:
- этиологиясын, патогенезін, клиникасын зерттеу негізінде ауру жануарларды, құстар мен балықтарды жалпы клиникалық жəне

зертханалық зерттеу жүргізу.
Жобалау қызметі:
-азық - түлік, ет-сүт өнеркəсібі, сауда желісі, ветеринарлық емдеу орындары, станция, зертхана, мал шаруашылығы үй-жайларының

дəріханаларын салу кезінде жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеуге қатысу.
Ғылыми-зерттеу қызметі:
- ветеринариялық, биологиялық бағыттағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде ғылыми зерттеулер мен əзірлемелер, эксперименттер

жүргізу.
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2. Оқыту нəтижелері (негізгі құзыреттер)
Ветеринария мамандары 6В09103 Ветеринария ББ келесі негізгі құзыреттерге ие:
- мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде тұлғааралық əлеуметтік жəне кəсіби қарым-қатынас жасау қабілеті; қазіргі əлемдегі

ұтқырлыққа, сыни ойлауға жəне дене бітімін өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілігі, Қазақстанның тарихи жəне экономикалық дамуының өзіндік
ерекшелігін терең түсіну жəне ғылыми талдау негізінде азаматтық позицияны көрсету қабілеті (N 1).

- əлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық пəндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, əлеуметтік жəне кəсіби
коммуникацияның əр түрлі салаларында жағдайлар бере білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми əдістері мен тəсілдерін пайдалану;
тұлғалық жəне кəсіби бəсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мəдени, құқықтық жəне этикалық
нормаларына сүйену (N 2).

- жануарлар организмінің ағзалары мен жүйелерінің биологиялық мəртебесі мен нормативтік клиникалық көрсеткіштерін анықтау
қабілеті (N 3).

- жануарларды ұстаудың, азықтандырудың, өсірудің жəне тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы əдістері мен тəсілдері бойынша
ұсыныстарды қолдану жəне беру қабілеті (N 4).

-нəтижелерді талдай білу, физиологиялық жəне биохимиялық процестердің заңдылықтары туралы қорытынды жасай білу, байқалған
фактілерді жалпылау жəне ветеринария негіздері саласында өз идеясын қалыптастыру жəне нақты ұсыныстар шығару, сондай-ақ жануарлар
ауруларының алдын алуға жəне жоюға бағытталған ветеринариялық-санитариялық жəне профилактикалық іс-шараларды жүргізу, оның
ішінде дезбарьерлердің жай-күйін, дезинфекцияны жүргізу сапасын жəне ветеринария объектілеріндегі микроклимат параметрлерін тексеру
(N 5).

- əр түрлі жануарлардың ағзасындағы қоздырғышты сəйкестендіру, ағзадағы патологиялық өзгерістерді анықтау жəне ашу,
инфекциялық, инвазиялық жəне басқа да аурулардың пайда болуы мен таралуына мониторинг ұйымдастыру жəне жүргізуді жүзеге асыру,
аса қауіпті инфекциялар ошақтарында халықты қорғауды жүргізу, мал шаруашылығы объектілерінде карантиндік іс-шараларды жүзеге
асыру қабілеті (N 6).

- медициналық-техникалық жəне ветеринариялық аппаратураны, құрал-саймандар мен жабдықты зертханалық, диагностикалық жəне
емдік мақсаттарда пайдалана білу жəне жануарларды клиникалық зерттеу техникасын білу, қойылған диагнозға сəйкес қажетті ем
тағайындау (N 7).

- дəрілік заттардың əртүрлі түрін дайындау, жануарлардың мофро-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып ем тағайындау,
емдеуге арналған препараттарды таңдауды ғылыми негіздеу жəне жануарларға алғашқы жəне спецификалық көмек көрсету қабілеті (N 8).

- ветеринариялық жəне өндірістік бөлімшелердің жұмысын перспективалық жоспарлауды жүзеге асыру, радиациялық жағдай
нашарлаған кезде ветеринариялық іс-шаралардың тиімділігіне бағалау жүргізу жəне халықты қорғау қабілеті болу (N 9).

- дəрілік заттардың дозасын есептеу жəне қолданудың оңтайлы тəсілдерін анықтау, олардың өміріне қауіп төндіретін əртүрлі
патологиялары бар жануарларға ветеринариялық көмек көрсету, аурулардың симптоматологиясын анықтау жəне кəсіби диагноз қою,
терапиялық техниканың тəсілдерін меңгеру жəне физиопроцедураларды тағайындау, сондай-ақ жануарларды диспенсерлеуді жүргізу білігі
(N 10).

- қажетті диагностикалық, терапиялық жəне акушерлік-гинекологиялық іс-шараларды жүзеге асыру, əртүрлі аурулар кезінде
жануарлардың алдын алу, диагностикалау жəне емдеу, жануарлардың өсімін молайту əдістерін меңгеру (N 11).
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- жануарлар мен құстарды сою алдында ветеринариялық-санитариялық тексеру əдістемесін қолдана білу, жануарлар ауруларының
алдын алуға жəне жоюға бағытталған ветеринариялық-санитариялық жəне профилактикалық іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру жəне
жүргізу, сондай-ақ жануарлардың инфекциялық, инвазиялық, жұқпалы емес аурулары мен уланулары кезінде өнімдер мен шикізатқа
ветеринариялық-санитариялық сараптама жəне санитариялық бағалау жүргізу (N 12).

- мал шаруашылығының, омарта шаруашылығының жəне су кəсіпшілігінің қауіпсіз өнімдерінің өндірісіне ветеринариялық-
санитариялық бағалау жəне бақылау жүргізу қабілеті, ветеринариялық қызметтің бақылауындағы жүктерді тасымалдау ережелерін білу,
алынған білімді қолдану бойынша ғылыми жəне өндірістік міндеттерді саналы жəне бағытталған шешу қабілеті (N 13).

- заңнамалық база шеңберінде ветеринариялық іс-шараларды жүргізе білу, зерттеулердің нəтижелерін практикалық пайдалану жəне
енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыруда жаңа перспективалық құралдарды құру мақсатында зерттеудің қазіргі заманғы теориялық жəне
эксперименттік əдістерін игеру (N 14).

3. Пəндердің сипаттамасы

№ Пəн атауы Пəннің қысқаша мазмұны

Кр
ед
ит
са
ны

Қалыптасатын оқыту нəтижелері (кодтар)

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N 10 N 11 N 12 N 13 N 14

1
Қазақстанның
қазіргі заман

тарихы

Қазақстандағы тəуелсіздіктің
тарихи алғышарттары: ұлттық
мемлекет құру идеяларының
кезеңдері. Азаматтық-саяси
қайшылықтар. ХХ ғасырдың
екінші жартысындағы
Қазақстандағы кеңестік
реформалардың қайшылықтары
мен зардаптары. Қазақстан
Республикасының мемлекеттік
құрылымының қалыптасуы.
Рухани жаңғыру жəне
қоғамдық-саяси дамудың
келешегі

5 + +

2 Философия
Ойлау мəдениетінің пайда
болуы. Əлемнің философиялық
түсінігінің негіздері. Сана, жан

5 + +
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жəне тіл. Онтология жəне
метафизика. Таным жəне
шығармашылық. Білім, ғылым,
техника жəне технологиялар.
Адам философиясы жəне
құндылық əлемі. Өмірдің мəні.
Еркіндік философиясы. Өнер
философиясы. Қоғам жəне
мəдениет. Тарих философиясы.
Дін философиясы. "Мəңгілік ел
"жəне"  Рухани жаңғыру "  –
жаңа Қазақстанның
философиясы.

3 Бизнес негіздері

Қазіргі Қазақстан
экономикасындағы бизнес.
Кəсіпкерлік қызметтің
ұйымдық-құқықтық нысандары
мен түрлері. Кəсіпкерлік
фирманы ұйымдастыру жəне
тіркеу. Компанияны қайта құру.
Ликвидация фирмы.
Банкроттық. Бизнес жүйесіндегі
бəсекелестік. Коммерциялық
мəмілелер жəне келісім-
шарттар. Сыртқы
экономикалық келісімшарттың
ерекшеліктері. Бизнес
инфрақұрылымы. Бизнес
стратегиясы. Іскерлік
белсенділік стратегиясы.
Көшбасшылық. Стратегиялық
жоспарлау. Бизнестегі іскерлік
бедел. Бизнес жүйесіндегі
бизнес-жоспарлау. Қазақстан
Республикасының Азаматтық

5 + +
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құқық негіздері. Қазақстан
Республикасы кəсіпкерлігінің
түрлері мен нысандары. Жеке
кəсіпкерлік. Қазақстан
Республикасындағы сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес.
Қазақстан Республикасының
Азаматтық іс жүргізу
құқығының негіздері. Қазақстан
Республикасының қаржы жəне
салық құқығының негіздері.
Биоценоз туралы түсінік.
Экожүйелер туралы түсінік.
Заттардың айналымы. Биосфера
- Жердің ғаламдық экожүйесі.
Вернадскийдің ілімі

4 Шетел тілі

Social and Everyday Life.
Əлеуметтік жəне күнделікті
өмір. Social– Cultural Life.
Əлеуметтік - мəдени өмір.
Lexical themes: Spare time of
students. Лексикалық
тақырыптар: Студенттердің бос
уақыты.  Sport in our life. Спорт
біздің өмірімізде. Educational –
Professional Life. Оқу - кəсіби
өмір. Lexical themes: Education
system. Educational
Establishments. Education system
in Kazakhstan. Лексикалық
тақырыптар: Білім беру жүйесі.
Оқу орындары. Қазақстандағы
білім беру жүйесі.

10 + +

5 Қазақ /Орыс тілі Дайындыққа сəйкес сөйлеу
қызметінің түрлерін меңгеру. 10 + +
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Қарым-қатынастың əр түрлі
жағдайларында тілді меңгеру
дағдыларын жетілдіру. Қарым-
қатынастың коммуникативтік
мақсаты мен кəсіби саласына
сəйкес ауызша жəне жазбаша
сөйлеу дағдыларын
қалыптастыру. Қазақ (орыс)
тілінде өнімді сөйлеу
формаларын дамыту, бұл
студенттердің өзіндік жұмысын
жандандыруға ықпал етеді

6

Ақпараттық-
коммуникациял

ық
технологиялар

(ағылшын
тілінде)

Қоғам дамуының негізгі
секторларындағы акт рөлі. АКТ
саласындағы стандарттар акт
анықтамасы. АКТ пəні жəне
оның мақсаты. Қоғам
дамуының негізгі
секторларындағы акт рөлі. АКТ
саласындағы стандарттар. Акт
жəне Мыңжылдық
декларациясында тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізу
арасындағы байланыс.
Компьютерлік жүйелерге
кіріспе. Компьютерлік
жүйелердің архитектурасы
Компьютерлік жүйелердің
шолуы.

5 + +

7

Əлеуметті-
саясаттану
білімдері
модульі

(əлеуметтану,
саясаттану,

Əлеуметтік шындық жəне ақыл-
ой. Əлеуметтік тəжірибедегі
себеп-салдарлық байланыстар.
Қазіргі білім жүйесіндегі саяси
ғылымның орны, саясаттың
қоғам өмірінің басқа

8 + +
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мəдениеттану,
психология)

салаларымен өзара іс-қимылы.
Мəдениет ұғымының қалыптасу
тарихы: Дін мəдениеттің киелі
нысаны ретінде. Ғылым
əлеуметтік-мəдени институт
ретінде. Ежелгі түркі өркениеті
жəне оның ерекшеліктері.
"Мəдени мұра" мемлекеттік
бағдарламасы. Психология
əдістері.

8 Дене
шышықтыру

Дене тəрбиесі əлеуметтік-
гуманитарлық пəндер циклына
кіреді жəне міндетті компонент
болып табылады. Жеңіл
атлетика, жүгіру техникасы,
төменгі старт, старттық жүгіру,
қашықтыққа жүгіру, аяқтау.
Студенттердің кросстық
дайындығы, жүгіріп келіп
ұзындыққа секіру, гимнастика,
акробатика, спорттық ойындар,
волейбол, баскетбол, қол добы,
қазақ ұлттық ойыны,
«Аңшылар» ,
«бəйге».Президенттік тест.

8 + +

9 Зертханалық іс

Пəн зертханалық зерттеулерді
əдістемелік, техникалық,
ұйымдастырушылық
қамтамасыз етуді жəне
практикалық орындауды
қарастырады. Жануарлардың
ауруларының алдын алу жəне
жануарлардың жұқпалы жəне
инвазиялық ауруларының
таралуының алдын алу

4 + +
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мақсатында жануарлардың, мал
шаруашылығы үй-жайларының,
жайылымдардың, жем-
шөптердің, судың,
жануарлардан жəне
өсімдіктерден алынатын
өнімдер мен шикізаттың
ветеринариялық-санитариялық
жай-күйін қамтиды.

10 Жануарлар
морфологиясы

Жануарлар морфологиясы
ағзаның дамуы мен
функцияларына байланысты
құрылысы туралы пəн. Дене
мүшелері мен ішкі органдар
жүйелерінің өзара байланысы
сыртқы ортаға жəне
тамақтандыру тəсіліне
байланысты. Жануардың
мəйітін бөлу, анатомиялық
препараттарды дайындау,
бұлшықеттердің орналасуын
жəне олардың өзара
байланысын, буындардың, қан
тамырларының, нервтердің,
лимфа түйіндерінің орналасуын
зерттеуге мүмкіндік береді.

5 + +

11 Жануарлар
физиологиясы

Дені сау ағзаның тіршілік ету
процестерін, олардың
механизмдерін зерттейді,
сыртқы ортамен өзара
əрекеттесуде функцияның
заңдылықтарын жəне
жануарларды ұстау
технологияларын зерттейді.
Физиологиялық процестер

5 + +
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негізінде жатқан
заңдылықтарды біле отырып,
жануарлардың өнімділігін
мақсатты түрде арттыруға
болады.

12 Жануарлар
биохимиясы

Пəн молекулалық процестерді
зерттейді,
тірі организмдердің
жасушаларында ағып жатқан.
Биохимияны білу əр түрлі
аурулар патологиясының
себептерін анықтау жəне
оларды тиімді емдеу жолдарын
іздестіру үшін қажет. Негізгі
биогенді молекулалардың
(нуклеин қышқылдары,
ақуыздар, липидтер,
көмірсулар, витаминдер жəне
т.б.) құрылысы мен қасиеттері,
сондай-ақ əртүрлі ағзалар мен
тіндердің жасушаларында
өтетін метаболикалық
процестер қарастырылады.

5 + +

13

Мал
шаруашылығы

жəне мал
азықтандыру

Пəн ауыл шаруашылық
жануарларының шығу тегі мен
эволюциясын, жеке даму
ерекшеліктерін, жануарларды
іріктеу мен іріктеуді, өсірудің
əртүрлі əдістерін қолдануды,
жануарлардың биологиялық,
өнімдік жəне асыл тұқымдық
қасиеттерін зерттеуді,
жануарлардың қоректік заттар
мен энергияға қажеттілігін
олардың физиологиялық

3 + +
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жағдайын ескере отырып
анықтауды ашады.

14
Ауыл

шаруашылығы
малдарын өсіру

Пəн білім алушыларда қазіргі
заманғы жүйеге сəйкес
жануарлардың негізгі типтері
мен түрлерін тануға, олардың
ауыл шаруашылығындағы рөлін
бағалауға жəне морфологиялық
белгілері бойынша
жануарлардың физиологиялық
жай-күйін анықтауға;
жануарлардың тұқымдарын
генетикалық негізде сипаттауға
жəне оларды ауыл
шаруашылығы практикасында
пайдалануға дайындығын
қалыптастырады.

5 + +

15 Ветеринарлық
генетика

Пəнде жануарлар
генетикасының негізгі
мəселелері бойынша теориялық
материалдар бар. Курс
студенттердің кəсіби
мəселелерді шешу үшін тұқым
қуалаушылық жəне өзгергіштік
туралы ғылымның негізгі
заңдылықтары туралы
білімдерін қалыптастыруға
бағытталған.

4 + +

16

Химия

Кіріспе. Д.И. Менделеевтің
химиялык элементтерінің
периодтық жүйесі жəне
химияның негізгі заңдары.
Заттың құрылысы жəне
химиялық байланыс.
Ерітінділер жəне Дисперсті

4 + +
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жүйелер туралы түсінік.
Химиялық кинетика, Химиялық
процестердің энергетикасы.
Химиялық термодинамика.
Электролиттік диссоциация
жəне реакцияның иондық
тендеулері. Тұздар гидролизі
жəне Тотығу-тотықсыздану
реакциялары. Элементтер
химиясы жəне олардың
маңызды қосылыстары.

17 Аналитикалық
химия

Аналитикалық химия əдістері.
Химиялық талдаудың
теориялық негіздері.
Аналитикалық сигналдар жəне
аналитикалық реакциялар.
Аниондарды сапалы талдау.
Сандық химиялық талдау.
Сандық химиялық талдау
əдістері. Гравиметриялық
талдау. Титриметриялық талдау
əдістерін жіктеу. Қышқыл
негізді титрлеу əдістері.
Тотығу-тотықсыздану титрлеу
əдістері. Перманганатометрия.
Иодометрия.
Потенциометриялық талдау.
Тікелей потенциометрия жəне
Потенциометриялық титрлеу.
Қоршаған ортаны, экологиялық
таза өнімді талдаудағы
хроматографиялық талдау
əдістері.

5 + +

18 Ветеринарлық
микробиология

Жануарлардың жұқпалы
аурулары, сондай-ақ халық 5 + +
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шаруашылығында жəне
биотехнологияда қолданылатын
пайдалы бактериялар туралы
түсінік; инфекциялардың пайда
болу жəне өту жағдайларын,
иммунитеттің қалыптасу
заңдылықтарын білу,
инфекцияларды диагностикалау
жəне алдын алу үшін
биопрепараттар туралы түсінік.

19 Вирусология

Қоздырғыштың атауы, түрі,
сипаттамасы жəне патогендігі
көрсетілген омыртқалы
вирустардың жіктелуі мен
номенклатурасын зерттейді.
Пəн морфологиясы мен
химиялық құрамын,
орнықтылығын, антигендік
қасиеттерін, эксперименталды
инфекцияны, локализациясын
жəне бөлінуін, өсірілуін,
сондай-ақ эпизоотологиясын,
клиникалық көрінісін, патизмін,
зертханалық диагностикасын
жəне аурудың спецификалық
профилактикасын сипаттаудан
тұрады.

5 + +

20

Жануарлар
ағзасының

табиғи
резистентілігі

Пəн иммунологиялық зерттеу
əдістері бойынша білім мен
дағдыларды қалыптастырады;
иммунитет, организмдердің
биологиялық даралығы,
антигендер мен антигендер,
иммунитет жəне
иммуногенділік туралы ғылыми

5 + +



19

дүниетанымды
қалыптастырады. Курста
ветеринарлық зертханалардың
диагностикалық практикасында
иммунологиялық əдістерді
қолдану, сондай-ақ
биологиялық патогендерді
анықтаудың серологиялық
əдістерін қолдану туралы білім
бар.

21 Патологиялықфи
зиология

Патологиялық физиологияны
зерттеу пəні əртүрлі ауруларда
кездесетін тұрақты жəне типтік
ағымы бар патологиялық
процестер болып табылады.
Патологиялық физиология
дененің жеке мүшелері мен
жүйелері функциясының
бұзылу механизмдерін ашады:
жүрек-тамыр, ас қорыту жəне
тыныс алу, жүйке, эндокриндік,
шығару органдары жəне т. б.

4 + +

22 Патологиялық
анатомия

Пəннің міндеттеріне
патоморфологиялық
диагностиканы жүзеге асыру,
клиникалық зерттеулермен
патологиялық өзгерістерді
сүйемелдеу, қалпына келтіру
механизмдерін, аурулардың
алдын алу мен емдеудің жалпы
принциптерін түсіну жəне
бағалау, өлімнің себептерін,
механизмдерін анықтау,
мəйіттерді кəдеге жаратудың
экологиялық қауіпсіз

5 + +
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технологиясын білу жəне
қайталама шикізатты
Экономикалық пайдалану,
сондай-ақ қажет болған
жағдайда сараптама жүргізу
үшін сот ветеринарлық
медицинасы кіреді.

23 Соттық
ветеринария

Соттық ветеринариясының
негіздерін, ветеринариялық
медицина саласында сараптама
жүргізуді, оны тағайындау
тəртібін, сот-ветеринарлық
сарапшының құқықтары мен
міндеттерін зерттейді. Сот-
ветеринариялық танатология,
травматология, токсикология,
ветеринариялық-санитариялық
сараптама, акушерлік-
гинекологиялық, ішкі жұқпалы
емес, жұқпалы жəне
инвазиялық аурулар кезіндегі
сараптама, сондай-ақ
ветеринариялық
қызметкерлердің кəсіби құқық
бұзушылық істері бойынша
принциптері мен тəсілдері
қарастырылады.

4 + +

24
Ветеринарлық
гигиена жəне

санитария

"Ветеринарлық гигиена жəне
санитария" пəні қоршаған орта
жағдайларының жануарлардың
денсаулығы мен өнімділігіне
əсерін зерттейді. Ол
жануарлардың денсаулығын
қорғауға жəне олардың
өнімділігін арттыруға

3 + +
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бағытталған гигиеналық
нормативтер мен талаптарды
əзірлейді, яғни
жануарлар ауруларының алдын
алудың жалпы (спецификалық
емес) шараларын анықтайды.

25 Ветеринарлық
радиобиология

Пəн радиоактивтік сəуленің əр
түрлі дозаларының
биологиялық əсер ету сипатын
білуі, радиациялық жағдайды
бағалай білуі, сəулелі
зақымдану ауруларын
диагностикалай білуі,
жануарларға емдеу-алдын алу
көмегін көрсету бойынша іс-
шараларды ұйымдастыра білуі,
азық-түлікке радиоактивті
заттардың түсуін болжай білуі
жəне осылайша азық-
түліктердің зақымдануын
алдын алуы тиіс
ветеринариялық мамандардың
өндірістік қызметімен тығыз
байланысты ғылым болып
табылады.

5 + +

26

Клиникалық
диагностика

рентгенологияме
н

Пəн білім алушыларда қазіргі
заманғы əдістер (клиникалық,
зертханалық, аспаптық) жəне
емдеу-алдын алу іс-шараларын
жоспарлау жəне жүзеге асыру
мақсатында ауру мен ауру
жануардың жай-күйін танудың
жүйелі кезеңдері туралы білімді
қалыптастырады. Курсты игеру
нəтижесінде студент диагноз

5 + +
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қою үшін жағдайды талдау
дағдыларына ие.

27
Індеттану жəне
жануарлардың

індетті аурулары

Пəн дəрігерлік ойлауды
қалыптастырады жəне жұқпалы
аурулардың пайда болу, таралу,
азаю жəне жоғалу
заңдылықтарын ашады.
Эпизоотиялық процестерді
қарастырады, сондай-ақ
биотикалық жəне абиотикалық
факторлардың əсерінен жаппай
таралуы бар жұқпалы
аурулардың алдын алу жəне
олармен күресу əдістері мен
құралдарын зерттейді.

5 + +

28

Паразитология
жəне

инвазиялық
аурулар

Пəн адам мен жануарларға
ортақ аурулардың
қоздырғыштарына, паразиттік
жағдайды болжауға,
аурушаңдықты болжауға,
инвазиялық бастауды сақтау
жəне таратудағы қоршаған
ортаның рөліне, паразитоз
қоздырғыштарынан қоршаған
ортаны қорғау жəне сауықтыру
мəселелеріне, инвазиялық
аурулар кезінде
ветеринариялық-санитариялық
іс-шараларды жоспарлау жəне
тиімділігін арттыруға, сондай-
ақ олардың тиімділігін
бақылауға ерекше көңіл бөледі.

5 + +

29 Деонтология
Тəртіп ветеринардың
мамандануын ескере отырып,
этика туралы белгілі бір білім

3 + +
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береді. Этиканың негізгі
категорияларымен
таныстырады, оларды кəсіби
міндеттермен байланыстырады,
ветеринарияның биологиямен,
экологиямен, əлеуметтанумен,
психологиямен,
мəдениеттанумен,
философиямен жəне басқа да
білім салаларымен байланысын
көрсетеді.

30 Жануарлар
этологиясы

Жануарлардың мінез-құлқына
жалпы биологиялық жəне
зоологиялық тəсілдерді
біріктіретін тəртіп. Этологтар
жануарлардың мінез-құлқын
экологиялық фактор ретінде
жəне жануарлардың қоршаған
орта жағдайларына бейімделу
факторы ретінде қызықтырады.
Жануарлардың мінез-құлқын
зерттей отырып, этологтар
тұрақты мінез-құлықтың
генетикалық бекітілген
компоненттерін ажыратады
жəне осыған сүйене отырып,
жануарлардың қолданыстағы
жіктелуін анықтайды.

5 + +

31
Ғылыми

зерттеулер
əдіснамасы

Бұл пəн білім алушыларда
рухани мəдениеттің маңызды
бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу
қызметі туралы тұтас түсінік
қалыптастырады, оларда
қоршаған болмыстың ғылыми
өзгеруінің рөлі мен мəнін

5 + +
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түсінуді қалыптастыру, негізгі
ғылыми-зерттеу
тұжырымдамаларының
мазмұнын түсіндіру, зерттеуге
кəсіби шеберлікті дамыту, оның
негізгі элементтері.

32 Ветеринарлық
фармакология

Пəн əр түрлі деңгейдегі
физиологиялық жүйелердің
дəрілік заттармен өзара
əрекеттесу заңдылықтарын
зерттейді. Қолданбалы
мазмұнда бұл ғылым дəрілік
заттарды тиімді, қауіпсіз жəне
экономикалық негізделген
қолданудың жəне минералды
тыңайтқыштар мен
химикаттарды ұтымды
пайдаланудың принциптері мен
ережелері туралы.

5 + +

33 Ветеринарлық
токсикология

Пəн улы заттардың қасиеттерін,
олардың жануарлар ағзасына
əсерін, ағзадағы уланудың
өзгеру жолдарын, оның
мүшелер мен тіндерде
жиналуын, сүт пен
жұмыртқаның шығарылуын
зерттейді. Міндетке сондай-ақ
жануарлардың улануын
диагностикалау, алдын алу
жəне емдеу əдістерін əзірлеу,
Азықтағы пестицидтердің шекті
рұқсат етілген қалдық мөлшерін
белгілеу жəне оларды талдау
əдістері кіреді.

5 + +
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34 Оперативтік
хирургия

Пəннің мақсаты-күрделі
хирургиялық араласуды ғана
емес, сонымен қатар
профилактикалық жəне емдік
шараларды ұйымдастыра жəне
жүргізе алатын кең профильді
маман қалыптастыру; студентті
өз бетінше жауапты шешімдер
қабылдауға жəне олар үшін
жеке жауапкершілік алуға
үйрету.

4 + +

35 Жалпы хирургия

Жалпы хирургия жануарларда
кездесетін жəне барлық
тіндерге немесе олардың жеке
топтарына ортақ хирургиялық
аурулардың негіздерін
зерттейді. Ол себептерді, даму
механизмін, Жалпы
клиникалық белгілерді, тану
əдістерін, аурудың барысы мен
нəтижесін егжей-тегжейлі
қарастырады, сонымен қатар
жалпы емдеу жəне алдын-алу
шараларын жасайды.

3 + +

36 Жеке хирургия

Жеке хирургия жануарлар
денесінің жекелеген аймақтары
мен мүшелерінің хирургиялық
ауруларын зерттеумен
айналысады. Осы немесе басқа
ауруды қарастыру кезінде оның
даму жағдайларын, жеке
клиникалық белгілерін, арнайы
зерттеу əдістерін,
дифференциалды
диагностиканы, емдеу жəне

4 + +
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алдын-алу ерекшеліктерін
зерттеуге ерекше назар
аударылады. Жеке хирургиядан
екі тəуелсіз курс бөлінді:
офтальмология жəне сөйлеу
терапиясы.

37 Практикалық
хирургия

Практикалық хирургия
практикада жиі кездесетін
ауруларды жəне бас аймағында,
вентральды мойын аймағында,
кеуде жəне құрсақ
қабырғаларында, грыжа, іш
қуысында, жыныс мүшелерінде,
аяқ-қолдарда жəне көру
мүшелерінде орындалатын
операцияларды зерттейді.

5 + +

38
Алғашқы

ветеринарлық
көмек

Алғашқы ветеринарлық көмек
пəні болашақ ветеринарлық-
санитарлық дəрігерлердің
жұмысы үшін қажетті
пəндердің бірі болып табылады.
Бұл пəннің негізгі міндеті
студенттерге жануарлар өміріне
қауіп төнген жағдайда оларға
қажетті көмек көрсетуге үйрету
болып табылады. Осы затты
зерттей отырып, жануарларға
алғашқы емдік көмек көрсету
əдістері мен тəсілдерін меңгеру
қажет.

3 + +

39

Импорттық жəне
экспорттық
тасымалдау

кезіндегі
клиникалық

Пəн жануарлардың əртүрлі
түрлерін тасымалдау
ережелерін, мал жəне мал
шаруашылығы өнімдерін
импорттық жəне экспорттық

5 + +
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диагностика тасымалдау кезінде клиникалық
тексеру, қабылданған
физиологиялық нормативтерден
ауытқулар анықталған кездегі
іс-əрекеттер, сондай-ақ өнім
сапасын санитарлық бағалау
мəселелерін ашады.

40

Студенттердің
ғылыми-зерттеу

жұмыстарын
ұйымдастыру

Пəн ауруды, жануарларды
зерттеуді, жұқпалы емес жəне
жұқпалы ауруларды зерттеудің
əдіснамалық тəсілдерін,
ғылыми зерттеулер əдістемесін
ашады, сондай-ақ ғылыми-
зерттеу қызметінің дағдыларын,
білім алушыларды ғылыми
білімге баулуды, олардың
ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізуге дайындығы мен
қабілетін ашады.

5 + +

41 Фармакология

Пəн əр түрлі деңгейдегі
физиологиялық жүйелердің
дəрілік заттармен өзара
əрекеттесу заңдылықтарын
зерттейді. Қолданбалы
мазмұнда бұл ғылым дəрілік
заттарды тиімді, қауіпсіз жəне
экономикалық негізделген
қолданудың жəне минералды
тыңайтқыштар мен
химикаттарды ұтымды
пайдаланудың принциптері мен
ережелері туралы.

5 + +

42
Токсикология

жəне
токсикологиялы

Пəн улы заттардың қасиеттерін,
олардың жануарлар ағзасына
əсерін, ағзадағы уланудың

5 +
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қ талдау өзгеру жолдарын, оның
мүшелер мен тіндерде
жиналуын, сүт пен
жұмыртқаның шығарылуын
зерттейді. Міндетке сондай-ақ
жануарлардың улануын
диагностикалау, алдын алу
жəне емдеу əдістерін əзірлеу,
азықтағы пестицидтердің шекті
рұқсат етілген қалдық мөлшерін
белгілеу жəне оларды талдау
əдістері кіреді.

43

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялық
санитариялық

сараптау

Пəн білім алушыларда мал
өнімдерінің сапасы туралы
негізделген қорытынды бере
алатын, мал шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеу бойынша
кəсіпорындардың
ветеринариялық-санитариялық
жағдайын бақылауды жүзеге
асыратын жəне олардың сапалы
өнім шығаруын қамтамасыз
ететін ветеринариялық-
санитариялық сараптама
жүргізу бойынша базалық
білімді қалыптастыру
мəселелерінен тұрады.

4 + +

44

Жартылай
өнімдерді

ветеринарлық
санитарлық

сараптау

Пəн жартылай фабрикаттардың
ветеринарлық-санитарлық
сараптамасы, өнімдердің
санитариясы жəне рационалды
гигиенасы, тағам өнімдерін
өндіру, қайта өңдеу, сақтау,
тасымалдау жəне дайындау
барысында қажетті жағдайлар

3 + +
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мен іс-шаралар туралы, олар
қауіпсіз, пайдалы жəне сапалы
жəне пайдалануға жарамды
адам болатынына кепілдік
береді.

45

Өсімдік, балық,
ара жəне құс

шаруашылығы
өнімдерін

ветеринариялық
санитариялық

сараптау

Пəнде ветеринарлық-
санитарлық бағалау, өсімдік
шаруашылығы, балық
шаруашылығы, омарта
шаруашылығы жəне құс
шаруашылығы өнімдерінің
қауіпсіздігі мен сапасының
деңгейін белгілеу, сонымен
қатар зертханалық зерттеулерге
арналған өнімдер сынамаларын
алу ережелері сұрақтары бар.

4 + +

46

Ет-сүт
өнімдерінің

технологиясы,
гигиенасы,

санитариясы
жəне

ветеринариялық
санитариялық

сараптау

Пəн ет-сүт өнімдерін өндіру
технологиясын, өндіріс
гигиенасы мен санитариясын,
сондай-ақ шикізат пен дайын
өнімнің сапасын бақылауды
ашады. Жануарлар мен
адамның жұқпалы жəне
инвазиялық ауруларының
алдын алу туралы, жоғары
санитарлық сападағы
жануарлардан алынатын
өнімдер, шикізат жəне жем алу
жолдары туралы мəліметтерден
тұрады.

5 + +

47

Ветеринариялық
заңнама жəне
нормативтік

құжаттар

Ветеринариялық заңдар мен
нормативтік құжаттар
студенттерде ветеринариялық
дəрігердің кəсіби сапасын
қалыптастырады жəне оны

4 + +
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жаңа əлеуметтік-экономикалық
жағдайларда ветеринариялық
қызметті дербес басқаруға
дайындайды. "Ветеринариялық
заңнама жəне нормативтік
құжаттар" курсын өту кезінде
студенттердің алған білімі
ветеринарлық қызмет
саласындағы мамандардың
теориялық жəне практикалық
жұмыстарына пайдаланылуы
мүмкін.

48
Ветеринарияның

заманауи
мəселелері

Пəн ветеринария саласындағы
отандық жəне шетелдік
ғалымдардың жетістіктерін
Шығармашылық пайдалану
дағдыларына үйретеді, сондай-
ақ ветеринарияның барлық
мəселелері бойынша тұрақты
білімді қалыптастырады.

3 + +

49
Ветеринария-

дағы
менеджмент

Курс жануарларды аурулардан
қорғау, оларға көрсету
бойынша Мемлекеттік,
шаруашылық, қоғамдық іс-
шараларды ұйымдастыру
бойынша қажетті білімді,
іскерлікті жəне дағдыларды
қамтиды.
тиімді емдік көмек,
ветеринариялық-
сондай-ақ адамдардың
денсаулығын қорғау, оларды
жануарларға ортақ аурулардан
қорғау.

5 + +
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50
Ветеринарлык

кəсіпкерлік
қызмет

Еркін кəсіпкерлік бастамасында
ауылшаруашылық өнімдерін
жекешеліндіру жəне өндеу
əртүрлі шаруашылық
саласындағы ветеринарлық
қызметті ұйымдастыру.
Ветеринарлық кəсіпкерліктегі
шаруашылық байланыстарды
ұйымдастыру. Ветеринарлық
өнімдерді сату жəне
қамтамасыз етуді ұйымдастыру
жəне жоспарлау.
Ветеринариядағы өнімдерді
ұйымдастыру, сатып алуды
ұйымдастырудың
ерекшеліктері. Кəсіпкерлердің
ынтасы, тəуекел, білімі мен
қабілеті максималды
тиімділікпен ұлттық
экономикалық жүйені
ұйымдастыруға мүмкіндік
береді.

5 + +

51
Ветеринариялық

биологиялық
препараттар

Пəн жануарлар ауруларының
профилактикасына, оларды
емдеуге, өнімділігін арттыруға,
дезинфекциялауға,
дезинсекциялауға,
дератизациялауға арналған
жануарлардан, өсімдіктерден
немесе синтетикалық заттардан,
сондай-ақ жануарларға
арналған парфюмерия немесе
косметика құралдары ретінде
пайдаланылатын заттардан
тұрады.

4 + +
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52

Жануарлардың
спецификалық
жұқпалы емес

аурулары

Жалпы жəне жеке
профилактикасы, этиологиясы,
патогенезі, симптоматикасы,
ағымы, диагностикасы,
дифференциалды
диагностикасы, емі,
спецификалық емес сипаттағы
ішкі ағзалардың аурулары
кезінде алдын алу шараларын
əзірлеу жəне дəрігерлік жəне
клиникалық ойлауды дамыту
бойынша теориялық жəне
тəжірибелік білім беру.

5 + +

53

Ит, мысық жəне
декоративті

құстар
ауруларының
клиникалық

диагностикасы

Пəн иттер, мысықтар жəне
декоративті құстар ауруларын
клиникалық тексеру жəне
диагностикалау мəселелерін,
сондай-ақ қабылданған
физиологиялық нормативтерден
ауытқуларды анықтау кезіндегі
іс-əрекеттерді ашады.

5 + +

54 Терапевтикалық
техника

Пəн ветеринарияда
жануарларды емдеуде
қолданылатын əдістер мен
əдістердің жиынтығын,
сонымен қатар терапевтік
техниканың заманауи əдістерін
меңгеруді, жануарға алаңдамай
жəне зақым келтірместен дұрыс
істей білуді қамтиды.

3 + +

55 Практикалық
терапия

Пəн білім алушыларда
жануарлардың терапиясының
негізгі принциптері
(физиологиялық, кешенді,
белсенді жəне экономикалық

5 + +



33

мақсаттылық принципі) туралы
білімді қалыптастырады. Курс
жұқпалы емес сипаттағы
аурулардың жалпы алдын алу,
этиология, патогенез,
симптоматика, емдеу əдістері
мен алдын алу мəселелерін
ашады.

56 Ветеринарлық
акушерлік

Студенттерге жыныстық
процестердің нормалары мен
патологиясы, ұрықтандыру,
ұрықтандыру, жүктіліктің
дамуы, босану, босанғаннан
кейінгі кезең, жаңа туылған
нəрестелер, сүт безі аурулары,
сондай-ақ бедеуліктің
себептерін анықтау жəне
гинекологиялық патологияны
диагностикалаудың, емдеудің,
алдын-алудың негізгі
принциптері туралы теориялық
білім мен практикалық
дағдыларды беру.

5 + +

57 Ветеринарлық
андрология

Пəн тұқымдық репродукцияның
биотехникасын жəне
еркектердің жыныс
мүшелерінің функционалдық
анатомиясын оқытады.
Диагностиканың заманауи
əдістері, биотехнологиялық
манипуляциялар жəне емдеу
мен алдын алудың əртүрлі
əдістерін орындау
қарастырылады.

5 + +
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58 Гинекологиялық
аурулар

Пəн білім алушыларда
жыныстық процестердің
патологиялары мен нормалары,
бедеуліктің себептерін анықтау
жəне ауыл шаруашылық
малдарындағы гинекологиялық
патологияларды
диагностикалау, емдеу, алдын
алудың негізгі принциптері
бойынша теориялық білім мен
практикалық дағдыларды
қалыптастырады.

5 + +

59
Жануарларды

жасанды
ұрықтандыру

Пəн білім алушыларда ауыл
шаруашылық малын
өндірушілерден Шəует алудың
ғылыми негіздері мен
техникасы, Шəует
физиологиясы мен биохимиясы,
оны бағалау əдістері, сондай-ақ
ауыл шаруашылық малының
шəуетін сұйылту, сақтау жəне
тасымалдау мəселелері
бойынша теориялық білім мен
практикалық дағдыларды
қалыптастырады.

4 + +

60 Құс аурулары

Пəн құс ауруының алғашқы
белгілерін диагностикалауды,
клиникалық жəне
патоморфологиялық белгілері
бойынша алдын ала жəне
түпкілікті диагнозды уақтылы
қоюды, зертханалық диагноз
қойылғаннан кейін ауру
құстарға қажетті емдеуді
уақтылы көрсетуді жəне ауруға

5 + +
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күдікті мал басын емдеу-алдын
алу шараларын жүргізуді
зерттейді.

61 Төл аурулары

Пəн білім алушыларда ауыл
шаруашылығы жануарлары
төлдерінің ауруларының жалпы
алдын алу саласында терең
кəсіби білімді қалыптастырады.
Курсты оқу кезінде терапевтік
техника, этиология, патогенез,
симптоматика, диагностика,
емдеу жəне жұқпалы емес
сипаттағы төлдердің нақты
ауруларының алдын алу
сұрақтары ашылады.

4 + +

62 Ұсақ жануарлар
аурулары

Пəн білім алушыларда
жануарлар ауруларының
дамуындағы табиғи жəне
əлеуметтік-шаруашылық
факторларды бағалау əдістерін
пайдалану қабілеті мен
дайындығы, оларды түзету,
инфекциялық, паразиттік жəне
инфекциялық емес
патологиялардың алдын алу
бойынша профилактикалық іс-
шараларды жүзеге асыру
сияқты кəсіби құзыреттерді
қалыптастыруға бағытталған.

3 + +

63
Ветеринарлық

диагностикумда
р

Пəн ауыл шаруашылығы
жануарларының ауруларын
диагностикалауға, олардың
өнімділігін арттыруға арналған
заттарды зерттейді.

4 + +
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64

Ет-сүт
өнеркəсібі

объектілерінің
ветеринарлық
санитариясы

Пəн санитария саласындағы
білімге, сондай-ақ ет-сүт
өнеркəсібі объектілеріне
ветеринариялық-санитариялық
бақылау жүргізу біліміне
негізделеді. Курс ет-сүт
өнімдерін шығаратын
кəсіпорындардағы
ветеринариялық-санитариялық
бақылау жəне қадағалау
аспектілерін ашады жəне
оларда санитарлық іс-
шараларды өткізеді.

5 + +

65

Шекара жəне
көліктегі

ветеринариялық
санитариялық

бақылау

Пəн ветеринарлық - санитарлық
қадағалау жəне бақылау
бақылауындағы мемлекеттік
кеден шекарасы арқылы жəне
Қазақстан Республикасының
ішінде "объектілердің"
қозғалуы жəне қозғалуы
бойынша теориялық білімдер
мен практикалық дағдыларды
қамтиды. Пəн жұқпалы жəне
жұқпалы емес ауруларды
анықтаған кезде
ветеринариялық-санитариялық
шараларды жəне күрес
шараларын жүргізуді, сондай-ақ
тасымалдау кезінде ауру мен
өлімнің алдын алу əдістерін
ашады.

5 + +

66

Далалық
ветеринариялық-

санитариялық
сараптама

Пəн студенттерге дала
жағдайында сойылған,
кəсіпшілік жануарлардан,
құстардан, балықтардан, аралар

3 + +
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мен өсімдіктерден алынған
өнімдер мен шикізаттың сапасы
мен қауіпсіздігін
ветеринариялық-санитариялық
бағалау мəселелері бойынша
ветеринариялық санитарияның
алдында тұрған міндеттерді
орындау үшін қажетті
теориялық білім мен
практикалық дағдыларды
береді

67

Тауартану жəне
мал

шаруашылығы
өнімдерін
сараптау

Пəн өндірілетін жəне
сатылатын тауарлардың
ассортименті мен сапасын жəне
өндіріс, тасымалдау, сақтау
жəне өндіруші
кəсіпорындарының бəсекеге
қабілеттілігіне тиімді əсер ету
процесінде олардың
қалыптасуына əсер ететін
факторларды анықтауды
үйренеді. Гигиеналық зерттеу
əдістерін жəне мал
шаруашылығы өнімдерін
ветеринарлық–санитарлық
бағалау ережелерін, сондай-ақ
жануарлардан алынатын
өнімдер мен шикізаттарды
сертификаттауды стандарттау
технологиясының негіздерін
зерттейді.

5 + +

68

Ет-сүт
өнеркəсібінің

машиналары мен
жабдықтары

Пəн технологиялық ағындағы
механикалық,
гидромеханикалық, жылу жəне
масса алмасу жəне

5 + +
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биотехнологиялық процестерді
ұйымдастыру жəне жүргізу
арқылы тамақ ортасын
түрлендірудегі технологиялық
мəселелердің техникалық
шешімдері туралы сапалы жəне
сандық материалдарды
қамтиды.

69

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
стандарттау

жəне
сертификаттау

Пəн өнімнің сапасы туралы
негізделген қорытынды береді,
жануарлардан алынатын
өнімдер мен шикізатты шығару
жəне қайта өңдеу, сондай-ақ
олардың сапалы өнім
шығаруын қамтамасыз ету
жөніндегі кəсіпорындарда
стандарттардың сақталуына
бақылауды жүзеге асыруға
мүмкіндік береді.

5 + +

70

ХАССП
негіздерімен

ветеринариялық-
санитариялық

сараптама

Пəн мал шаруашылығы мен
өсімдік шаруашылығы
өнімдерін өндіру, дайындау,
тасымалдау, сақтау жəне өткізу
кезінде қауіпті факторды талдау
кезінде сыни бақылау нүктелері
жүйесін түсінуді көрсетеді.

5 + +

71
Санитарлық

жəне тағамдық
микробиология

Пəн санитарлық-
микробиологиялық
зерттеулердің заманауи əдістері
туралы теориялық жəне
практикалық білім береді,
қоршаған орта объектілерінде
жəне тағам өнімдерінде
микроағзалардың сандық жəне
сапалық құрамын анықтау жəне

5 + +
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өзіндік, қоректік орталарды
дайындау бойынша жұмыстың
практикалық дағдылары.

72

Ветеринариядағ
ы

микробиологиял
ық зерттеу

əдістері

"Ветеринариядағы
микробиологиялық
зерттеулердің əдістері" пəні
клиникалық ветеринариядағы
диагностиканың зертханалық
əдістерінің мəнін ашады,
қажетті диагностикалық жəне
емдеу-алдын алу шараларын
анықтау мақсатында ауруларды
анықтаудың заманауи əдістері
мен дəйекті кезеңдерін
зерттейді.

4 + +

73

Жануарлар
шикізатын

санитариялық
бағалау жəне

сараптау

Пəн гигиеналық зерттеу
əдістерін жəне жануарлар
шикізатын ветеринариялық-
санитариялық бағалау
ережелерін зерттейді.

4 + +

74

Мал
шаруашылығы

өнімдерінің
санитарлық-
экологиялық
қауіпсіздігі

Пəн зиянды болып
табылмайтын жəне оларды
пайдаланудың əдеттегі
жағдайларында қазіргі жəне
болашақ ұрпақтардың өмірі мен
денсаулығына қауіп
төндірмейтін азық-түлік
шикізаты мен тамақ өнімдерінің
қасиеттерінің жиынтығын
зерттейді.

3 + +

4. Модульдердің сипаттамасы
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Модуль Құраушы
компоненттің атауы

Пререквизиты Оқу нəтижесі

Жалпы білім беру
пəндері

Қазақстанның қазіргі
заман тарихы

Талап етілмейді тəуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі кезеңдерін,
адам қоғамының дамуын сыни талдауды білу
білу құбылыстар мен оқиғаларды тарихи өткен жылмен салыстырғанда
жалпы парадигма, ерекшеліктері мен маңызы қазіргі қазақстандық даму
моделі
Қазіргі Қазақстан тарихы оқиғаларының себептерін, салдарларын Тарихи
сипаттау тəсілдерін меңгеру, мəдениетаралық диалог əлеуетін анықтау
тарихи өткенді жəне дəлелді ақпаратты болжау жəне талдау негізінде
қазіргі заманғы мəселелерді ықтимал шешуді ұсына білу
қазіргі қоғамның өзара түсіністігі, төзімділігі, демократиялық
құндылықтары басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын
қалыптастыру қабілеті
студенттердің қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді
қалыптастырудағы тарихи танымның негізгі рөлі мен функцияларын
негіздеу қабілеті

Философия Қазақстанның
қазіргі заман

тарихы,
Əлеуметті-
саясаттану
білімдері
модульі

білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғыртудағы философияның рөлін
түсіну контекстінде философиялық-дүниетанымдық мəдениет негіздерін
білуі жəне меңгеруі
студенттердің философиялық рефлексиясын білу, өзін-өзі талдау жəне
адамгершілік өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру, философия
негіздерін тереңдете оқыту
ғылыми-зерттеу қабілеттерін дамыту жəне зияткерлік жəне шығармашылық
əлеуетті қалыптастыру, практикалық дағдыларды қалыптастыру
философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың
мазмұнын сипаттай білу, болмыстың философиялық ұғымын түсіндіре білу
ғылыми жəне философиялық əлем əдістерін топтастыру, дүниетанымның
мазмұнын философиялық ұғыну өнімі ретінде түсіндіру қабілеті
Қазіргі əлемдегі адам болмысының құндылықтары ретінде негізгі
дүниетанымдық ұғымдардың рөлін негіздеу, философиялық аспектіні
талдау қабілеті

Бизнес негіздері Талап етілмейді кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың негізгі заңдылықтары, принциптері
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мен формаларын білуі
кəсіпкерлік қызметті бағалаудың əдістерін білуі
дағдарыс жағдайынан шығуда тез шешімдер қабылдауды істей білуі
бизнесті басқаруда əр түрлі тəсілдер мен құралдарды қолдану қабілеті;
кəсіпорынның перспективалық нарықтық стратегиясын құруды қолдану
қабілеті;
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың негізгі заңдылықтары, принциптері
мен формаларын білуі

Шетел тілі Талап етілмейді фонетика жəне емле білімі: əріптер мен əріп тіркестерін оқу жəне айтудың
негізгі ережелері, алфавит, əріптер мен əріп тіркестерін транскрипция жəне
жазу
оқытылатын мамандық бейініне сəйкес лексикалық-грамматикалық
бірліктер: сөзжасау модельдері, терминдер, лексикалық құрылымдар
сөздік көмегімен орта қиындық мамандығы бойынша қоғамдық-тұрмыстық
сипаттағы мəтіндерді, əдебиеттерді оқи, түсіне, аудара білу
жүктерді жеткізу бойынша сауалнамалар, түйіндемелер, декларациялар
толтыра білу, нысан мен талаптарға сəйкес жеке жəне іскерлік сипаттағы
хаттар жаза білу
тілдік материал негізінде ауызша сөйлеуді меңгеру, сұрақтар қою жəне
оқылатын тақырып көлемінде сөйлесуді қолдау қабілеті
белгіленген тақырып аясында, Күнделікті жəне іскерлік қарым-қатынас
жағдайында, ақпарат алмасуда диалогтық сөйлеуді меңгеру қабілеті

Қазақ /Орыс тілі Талап етілмейді знание правильного выбора языковых и речевых средств для решения тех
или иных задач общения и познания на основе знания достаточного объема
лексики
знание системы грамматического знания, прагматических средств
выражения интенций, фактологического содержания текстов,
концептуальной информации текста
умение интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме
сертификационных требований стилевую и жанровую специфику текстов
профессиональных сфер общения
умение выстраивать программы речевого поведения в ситуациях
личностного, социального и профессионального общения в соответствии с
нормами языка
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способность обсуждать этические, культурные, социально-значимые
проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно
отстаивать её
способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять
бытовые, социально-культурные,
официально-деловые тексты в соответствии с нормами
тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы,
грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық
құрамын білу
əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, қоғамдық-саяси, оқу-кəсіби
салалардағы қарым-қатынас мəтіндері стильдік жəне жанрлық
ерекшеліктерін білу
мəтіндегі ақпарат, əлеуметтік-тұрмыстық, мəдени, қоғамдық-саяси, оқу-
кəсіби сала қарым-қатынас мəтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне
білу
ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы əрекетіне баға беру, таным, қарым-
қатынаста əңгімелесуші адамға əсер ету құралы ретінде ақпаратты
пайдалана білу
пікірталаста этикалық, мəдени-əлеуметтік маңызды мəселені талқылау,
көзқарасын білдіру, дəлелді қорғау, əңгімелесуші пікірін сыни бағалау
қабілеті
ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық,
прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына
қатыса алу қабілеті

Ақпараттық-
коммуникациялық

технологиялар
(ағылшын тілінде)

Талап етілмейді ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуға ықпал ететін
экономикалық жəне саяси факторларды білу
электрондық кестелермен жұмыс істей білу, деректерді топтастыра білу,
графиктер құру
деректер қорымен жұмыс істей білу, ақпаратты қорғау əдістері мен
құралдарын қолдана білу.
қарым-қатынас үшін түрлі əлеуметтік платформаларды пайдалану қабілеті

ақпаратты іздеу жəне сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану
қабілеті
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кəсіби білімді кеңейту үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын
қолдану қабілеті.

Əлеуметті-саясаттану
білімдері модульі

(əлеуметтану,
саясаттану,

мəдениеттану,
психология

Талап етілмейді қоғамның əртүрлі зерттеу түрлерінің стратегиясын білу жəне нақты
мəселелерді талдау үшін əдіснаманы таңдауды негіздеу. Мəдени
сценарийлердің алуан түрлілігі
əлеуметтік-гуманитарлық үлгідегі белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы
қатынастардың нақты жағдайын білу, оның даму перспективасын жобалау

қазіргі қоғамның жəне оның əлеуметтік институттарының, материалдық
мəдениет ескерткіштерінің жұмыс істеу принциптері туралы түсініктерді
қалыптастыру
қазіргі қоғамның өзекті мəселелерін, əлеуметтік процестер мен
қатынастардың, ұлттық қатынастардың мəнін сипаттау жəне талдау
дағдыларын қалыптастыру
коммуникацияның əртүрлі салаларында зерттеу жобалау қызметін жүзеге
асыру, қоғамдық білімді қалыптастыру, оны таныстыру қабілеті

əлеуметтік мəселелер бойынша өз пікірін дұрыс білдіру жəне дəлелді
қорғау, алынған білімді өмірде белсенді қолдану қабілеті

Дене шынықтыру Талап етілмейді дене жаттығуларының кешенін білу, ағзаның физиологиялық
мүмкіндіктеріне жүктемелердің барабарлығын бағалау, дене дайындығы,
орындау
əртүрлі спорт түрлері бойынша дене шынықтыру-сауықтыру жəне жаттығу
бағдарламаларын іске асыруда білім алушылардың қимыл-қозғалыс
дағдылары мен дағдыларын білу
білім алушылардың арнайы кəсіби жұмысқа қабілеттілігін қолдау үшін дене
шынықтыру жəне спорт құралдары мен əдістерін қолдана білу
таңғы жəне өндірістік гигиеналық гимнастика кешендерін құру, дене
дайындығын жоспарлау, бақылау жəне басқару
білім алушыларда тəжірибені қалыптастыру қабілеті
дене шынықтыру, сауықтыру жəне жаттығу бағдарламаларын, қимыл-
қозғалыс дағдылары мен дағдыларын іске асыру

Жануарлардың Зертханалық іс Талап етілмейді жануар организмнің иммундық жүйсін білу;
спецификалық емес организмнің қорғаныс жүйесінің іске асу механизмдері;
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анатомиялық жəне
физио-

биохимиялық
ерекшеліктері

спецификалық емес резистенттілікті зерттеу əдістерін білу;
бактериалдық індеттерді диагностикалауды істей білу;
терінің аутомикрофлорасын жəне бактериоцидтігін анықтауын істей білу;
түрлі этиологиядан туындайтын аурулар кезінде бактериалдық індеттерді
диагностикалау тəсілдердін іс жүзінде қолдана білу.
микроскоппен, лабораториялық қондырғылармен реактивтермен  жұмыс
жасау білу; азықтық өнімдерді жəне қоршаған ортаны зерттеу үшін сынама
алуында.

Жануарлар
морфологиясы

Талап етілмейді үй жануарлары ағзасының құрылысын; бұлшық еттердің орналасуын жəне
олардың өзара байланысын; буындардың, қан тамырларының, нервтердің,
лимфа түйіндерінің орналасуын білу;
үй жануарларының тұқымдық жəне жас ерекшеліктерін білу;
гистологиялық препараттарда органеллалар мен тіндерді ажырата білу;
бұлшық еттің орналасуын жəне олардың өзара байланысын, буындардың,
қан тамырларының, нервтердің, лимфа түйіндерінің орналасуын ажырата
білу;
гистологиялық жəне анатомиялық препараттарды дайындаудың
практикалық дағдылары;
бұлшықеттердің орналасуын анықтау қабілеті жəне олардың өзара
байланысы, буындардың, қан тамырларының, нервтердің, лимфа
түйіндерінің орналасуы.

Жануарлар
физиологиясы

Талап етілмейді сыртқы ортамен тұтас организм жəне организм жүйелері мен органдарының
өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін механизмдерді іске асыру
принциптерін білу;
гомеостазды реттеу жүйелері мен функцияларын реттеу принциптерін,
мақсатты мінез-құлықтың физиологиялық негіздерін білу;
ағзаның əртүрлі жүйелерінің функционалдық жағдайын бағалай білу;
сыртқы орта факторларының əртүрлі əсер етуі кезінде ағза қызметінің
негізгі параметрлерінің физиологиялық жылжу себептерін анықтай білу
жануарлар ағзасының функционалдық жағдайын зерттеудің негізгі
тəжірибелік əдістерін жүргізуге қабілетті;
физиологиялық үдерістердің механизмдерін талдай алады жəне оларды
ауруларды диагностикалау жəне олардың патогенезін талдау кезінде
қолдана алады
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Жануарлар
биохимиясы

Жануарлар
физиологиясы

тірі ағзаның химиялық құрамын, витаминдер, гормондар мен
ферменттердің əсер ету механизмін білу;
зат алмасу жəне организмде энергияның бөліну заңдылықтарын білу;
жануарлар ағзасының биохимиялық көрсеткіштерін анықтай білу;
белокты құрылымдардың амин қышқылдық реттілігін, ферменттердің
белсенді орталығын жəне басқа да биомолекулаларды орнатумен
байланысты міндеттерді шеше білу;
биологиялық белсенді қосылыстарды синтездеу, бөлу жəне сəйкестендіру
дағдыларын меңгерген;
биохимиялық процестердің механизмдерін талдай алады жəне оларды
ауруларды диагностикалау жəне олардың патогенезін талдау кезінде
қолдана алады

Жаунарлар
селекциясы

Мал шаруашылығы
жəне мал

азықтандыру

Талап етілмейді жануарлардың биологиялық, өнімді жəне асыл тұқымдық ерекшеліктерін,
оларды өсіру мен өсірудің қазіргі заманғы əдістерін білу;
жануарларды ұстау, азықтандыру жəне оларды күту кезінде зоогигиеналық
жəне ветеринарлық ережелерді орындау бойынша кəсіби жағдайларда білім
жануарларды асырау, азықтандыру кезінде зоогигиеналық жəне
ветеринарлық ережелерді орындау кезінде кəсіби жағдайларда шешімдерді
бағалай білу
ағзаның əртүрлі физиологиялық жағдайында жануарлардың қоректік
заттарға қажеттілігін анықтай білу;
ауыл шаруашылығы жануарларының барлық түрлеріне қолданылатын
бағалау, іріктеу жəне өсіру əдістерінің негізгі принциптері бойынша
практикалық дағдылар;
жануарларды асырауда, азықтандыруда жəне оларды күтуде зоогигиеналық
жəне ветеринарлық ережелерді орындаумен жұмыс істеуге қабілетті

Ауыл шаруашылығы
жануарларын өсіру

Мал
шаруашылығы

жəне мал
азықтандыру

жануарлардың биологиялық, өнімділік жəне асыл тұқымдық ерекшеліктерін
білу;
оларды өсіру мен өсірудің заманауи əдістерін, мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру технологиясын білу;
ауыл шаруашылығы жануарларын бағалау мен іріктеудің негізгі
принциптерін түсіне білу;
ауыл шаруашылығы жануарларының негізгі түрлерінің тұқымдарын жасау
жəне жетілдіру үшін өсіру əдістерін қолдану білу;
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жануарларды өсіру жəне оларды ұтымды пайдалану мəселелеріне қатысты
ғылымның жетістіктерін түсіну жəне пайдалану қабілетіі;
жануарларды өсіру жəне оларды ұтымды пайдалану мəселелеріне қатысты
өндірістік қызметте ұтымды пайдалану қабілеті.

Ветеринарлық
генетика

Мал
шаруашылығы

жəне мал
азықтандыру

өзгергіштік пен тұқым қуалаушылықтың негізгі заңдылықтарын,
генетиканың қазіргі жағдайының даму кезеңдерін білу;
эксперименттік зерттеулер, зоотехникалық жəне ветеринариялық есепке алу
деректерін биометриялық өңдеу жəне талдау əдістерін білу;
тұқым қуалайтын материалдың қызметін жəне оның өзгеру себептерін
анықтай білу; популяциялық генетика негіздері;
мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын қалыптастырудағы генотип пен
қоршаған орта факторларының рөлін анықтай білу; аурулардың алдын
алудың генетикалық негіздері;
жануарларда белгілердің тұқым қуалауын анықтау қабілеті; белгілердің
көрінісін анықтайтын гендердің өзара əрекеттесу түрін белгілеу қабілеті;
популяциядағы геннің жиілігін анықтау мүмкіндігі; тұқым қуалайтын
ауытқулар мен аурулардың ықтималдығын болжау қабілеті.

Жалпы химия Химия Талап етілмейді тұздардың, қышқылдардың, негіздердің, көмірсутектердің жəне олардың
туындыларының, полимерлердің жіктелуі мен номенклатурасының
негіздерін, химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын жəне оларды іс
жүзінде қолдануды білу
табиғи жəне өндірістік сипаттағы химиялық процестер ағымының жалпы
заңдылықтарын білу
есептік жəне теориялық сипаттағы химиялық есептерді шеше білу жəне
арнайы жəне анықтамалық əдебиеттерді пайдалана білу
эксперименттен алынған мəліметтер негізінде есептеу техникасын меңгеру
жəне химиялық реакциялардың өту элементтерінің қасиеттерін қарастыра
білу
оқу жəне арнайы əдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу қабілеті
зертханалық тəжірибелерді орындау кезінде байқалатын фактілер мен
алынған деректерді қорыту жəне теориялық материалды бекіту қабілеті

Аналитикалық химия Химия заттарды анықтау мен сəйкестендірудің химиялық жəне физика-химиялық
əдістері негізіндегі негізгі теориялық ережелерді білу
химиялық жəне физика-химиялық əдістермен сапалық жəне сандық
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талдауды орындау; талдамалық сигналдың шамасын өлшеу
талдау үшін реактивтер мен ерітінділерді дайындау, талдаудың негізгі
операцияларын орындау білігі
талдау нəтижелерін статикалық өңдеуді жүргізу жəне қателіктерді бағалау
білігі
берілген концентрациялы ерітінділерді əртүрлі тəсілдермен (нақты ілу
бойынша, стандарт-титрден, сұйылту арқылы) дайындау қабілеті
əртүрлі аналитикалық қондырғылар мен аспаптарда жұмыс істеу қабілеті

Ветеринариялық
микробиология

жəне вирусология

Ветеринарлық
микробиология

Жануарлар
биохимиясы

инфекциялық үдеріс туындаған инфекциялық аурулар қоздырғыштарының
ролін білу;
бактериологиялық зерттеудің аналитикалық жəне диагностикалық сенімді
əдістерін жүргізу
патологиялық материалдан қоздырғышты бөліп, оны сəйкестендіре білу;
ғылыми-зерттеу жəне инновациялық қызметті жүзеге асыру білігі мен
дағдылары
патологиялық материалды алу, консервациялау, тасымалдау қабілеті;
жұмыстың барысы мен нəтижелері, денсаулықты қорғау жəне еңбек
қауіпсіздігі, еңбек гигиенасы жəне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
шаралар үшін жауапкершілік

Вирусология Ветеринарлық
микробиология

вирустардың табиғаты мен қасиеттерін, жануарлардың вирустық
ауруларының патогенезін білу;
жануарлардың негізгі вирустық ауруларының пайда болу ерекшеліктерін
жəне осы ауруларды тудыратын вирустардың қасиеттерін білу;
жануарлардың вирустық ауруларын диагностикалау жəне алдын алу
əдістері мен құралдарын анықтай білу;
ауру малдардан немесе олардың өлекселерінен патологиялық материалды
дұрыс ала білу;
патологиялық материалды вирусологиялық зерттеулер үшін зертханаға
дұрыс тасымалдауға қабілетті;
зертханалық жануарларда жəне микроскопиялық əдістермен патологиялық
материалда вирусты индикациялау əдістерін орындауға қабілетті.

Жануарлар ағзасының
табиғи резистентілігі

Ветеринарлық
микробиология

инфекциялық ауруларды диагностикалау үшін жануарлар мен өлекселерден
биоматериалды іріктеу принциптерін білу;
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биоматериалды зертханаға зерттеу үшін буып-түю жəне жіберу
қағидаларын білу;
уақтылы жəне дұрыс диагноз қою мақсатында зертханалық диагностикалық
сараптама нəтижелерін дұрыс түсіндіре білу;
диагнозды нақтылау үшін нəжісті, зəрді, шырышты қабықтардың
қырылуын жəне басқа да материалдарды микроскопиялық зерттеу жүргізу
білігі;
инфекциялық ауруларды диагностикалау жəне таза дақылдарды
сəйкестендіру əдістерінің принциптері мен мəнін дұрыс қолдану қабілеті;
иммунитет жəне оның факторлары туралы жəне жұқпалы аурулардың
ерекше ерекшеліктері туралы сұрақтарды түсіну қабілеті.

Жануарлар
патологиясы

Патологиялық
физиология

Жануарлар
физиологиясы

ақпараттық жəне библиографиялық ресурстарды пайдалана отырып,
эксперименттік жəне клиникалық ветеринарияның қазіргі жетістіктерін
білу;
патологиялық құбылыстарды жіктеу типтерін жəне типтік патологиялық
үдерістерді дамытудың патофизиологиялық механизмдерін білу;
аурудың жаратылыстану-ғылыми мəнін анықтай білу жəне кəсіби қызмет
міндеттерін шешу үшін басым патофизиологиялық білімді пайдалана білу;
жалпы патология мəселелерін жəне ветеринариядағы заманауи теориялық
тұжырымдамалар мен бағыттарды талдай білу;
эксперимент барысында алынған нəтижелерді жүйелеу дағдыларын көрсете
алады;
патофизиологиялық талдау жүргізуге жəне нəтижелерді түсіндіруге
қабілетті.

Патологиялық
анатомия

Патологиялық
физиология

жалпы патологиялық анатомияны білу: бұзылыстың морфологиялық
көріністері, бейімделу, компенсаторлық жəне ісік процестері;
жеке патологиялық анатомияны білу: морфогенез, патоморфология жəне
патоморфологиялық диагностика;
мəйіттерді ашуды жəне патоморфологиялық диагностиканы əдістемелік
дұрыс жүргізу білігі;
зертханалық зерттеу үшін патологиялық материалды дұрыс алу, бекіту
жəне жіберу білігі;
əртүрлі жануарлардың өлекселерін патологиялық-анатомиялық ашып
қарауды жүргізуге қабілетті;
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патологиялық жəне патогистологиялық препараттарды дайындауға
қабілетті.

Соттық ветеринария Патологиялық
анатомия

соттық ветеринарлық сараптамасының негіздерін, сондай-ақ осы саладағы
заңнамалық регламенттеуді білу жəне түсіну;
мəйітке сот-ветеринариялық зерттеу жүргізу техникасын білу;
өлексені толық соттық ветеринарлық жарып союды жүргізу біліду;
өзінің негізделген кəсіби пікірімен соттық ветеринариялық сараптама
ұжымында үйлесімді жұмыс істей білу;
жүргізілген сараптама негізінде диагнозды дұрыс қоюға қабілетті;
соттық ветеринариялық-санитариялық сараптамасын жүргізу кезінде
жануарлардың мүшелері мен ұшаларының ветеринариялық-санитариялық
ағза мен ұшаларын бағалау қабілеті.

Ветеринарлық
қауіпсіздік
негіздері

Ветеринарлық гигиена
жəне санитария

Жануарлар
физиологиясы

жануарларды ұстау, азықтандыру жəне оларды күту кезінде зоогигиеналық
жəне ветеринарлық ережелерді білу
мал шаруашылығы нысандары мен технологиялық жобалау нормаларын
білу;
мал шаруашылығы үй-жайлары объектілерін зерттеу тəсілдерін меңгеру;
жануарлар ауруларын диагностикалау, алдын алу жəне емдеу кезінде
ветеринариялық іс-шараларды түзету жəне білу
кəсіби қызметті басқару жəне ұйымдастыру үшін қажетті материалдық
жəне адами ресурстарды жоспарлау жəне бөлу қабілеті
ветеринариялық объектілерде дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу
қабілеті.

Ветеринарлық
радиобиология

Ветеринарлық
гигиена жəне

санитария

ветеринариялық қадағалау жəне бақылау объектілерінің ядролық физика,
радиометрия, дозиметрия, радиоэкология жəне радиациялық сараптама
элементтерін білу
сыртқы жəне инкорпоралдық сəулелену кезінде жануарларды шаруашылық
пайдалану мүмкіндігін білу
негізгі радиометриялық жəне дозиметриялық аспаптармен дайындау жəне
жұмыс істей білу
өнімдердің, жемнің, судың радиоактивті ластану деңгейін анықтай білу
азық-түліктерді, жемшөп пен суды дезактивациялау бойынша іс-шараларды
өткізу қабілеті
сəулелік ауру кезіндегі радиоактивті жағдайды жəне емдеу іс-шараларын
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бағалау қабілеті
Клиникалық
диагностика

рентгенологиямен

Ветеринарлық
радиобиология

аурулар мен зақымдануларды диагностикалау кезінде арнайы теориялық
жəне практикалық білімді синтездеуді талап ететін қызметті білу;
ауру процесін тану əдіснамасын, зертханалық талдау үшін биологиялық
материалды алу ережесін білу;
зерттеудің физикалық жəне аспаптық-зертханалық əдістерін ұтымды жəне
тиімді пайдалана білу;
жануарларды қарау жəне олардың аурулары мен зақымдануларын
диагностикалау кезінде арнайы теориялық, практикалық білім синтезін
талап ететін қызмет;
технологиялық процестің нақты учаскесіндегі нəтиже үшін
жауапкершілікті қабылдай отырып, қызметкерлерді басқаруды орындауға
қабілетті;
жануарларды клиникалық диагностикалау, ауыл шаруашылығы
жануарларын дұрыс тасымалдау қабілеті.

Паразитология
жəне

эпизоотология

Індеттану жəне
жануарлардың індетті

аурулары

Ветеринарлық
микробиология

індеттанудың мақсаты мен зерттеу əдістері, инфекциялық аурудың
табиғаты, індет процесінің заңдылығын, дауалау жəне сауықтыру
шараларын білу;
профилактикалық іс-шаралар жүйесін білу; аурудың, эпизоотологиялық
ерекшеліктерін, патогенезін, клиникалық, патоморфологиялық
ерекшеліктерін анықтау;
эпизоотологиялық тексеру жүргізе білу жəне ол бойынша акт жасай білу,
жұқпалы ауруларға нозологиялық жəне эпизоотологиялық диагноз қою;
эпизоотияға қарсы іс-шаралар жоспарын құрастыра білу, жұқпалы
ауруларға зерттеу жүргізу;
эпизоотологиялық талдау жүргізу жəне оның актісін жасау,  карантин іс-
шараларын ұйымдастыру жəне шектеу жəне оларды жүзеге асыру қабілеті;
зертханаға жіберу үшін патматериалдарды алу, инфекциялық ауруларға
бактериологиялық, вирусологиялық жəне серологиялық зерттеулер жүргізу
қабілеті.

Паразитология жəне
инвазиялық аурулар

Патологиялық
анатомия

биологиялық ғылым ретінде паразитологияның жалпы мəселелерін білу;
ауыл шаруашылығы жəне өнімсіз жануарлардың, құстар мен балықтардың
аса маңызды инвазиялық ауруларын білу;
инвазиялық аурулар бойынша эпизоотиялық жағдайды болжай білу;



51

инвазиялық ауруларға қарсы емдеу-алдын алу шараларын ұйымдастыра
білу;
аса маңызды, экономикалық жəне əлеуметтік маңызы бар инвазиялық
ауруларға мониторинг жүргізу жəне болжау қабілеті;
гельминтоздардың, арахноздардың, энтомоздардың жəне протозооздардың
клиникалық жəне зертханалық диагностикасы, тірі кезіндегі жəне өлгеннен
кейінгі диагностикасы бойынша дағдыларды меңгеру.

Мал дəрігерінің
этикасы

Деонтология Ауыл
шаруашылығы
жануарларын

өсіру

өзінің болашақ мамандығының əлеуметтік маңыздылығын, мінез-құлық
нормалары мен ережелерін білу;
ветеринария функцияларын білу жəне дəрігердің ауру жануарға қатынасын
реттеу;
ауызша жəне жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан дұрыс, дəлелді жəне
нақты құра білу;
кəсіби қызметте жаратылыстану пəндерінің негізгі заңдарын қолдана білу;
теріс эмоцияларды жеңуге, жеке қиындықтарыңызды жасыруға, науқасты
зерттеу кезінде мұқият болуға қабілетті;
алынған ақпаратты алдын-ала қабылдауға жəне мəселелерді шешу
жолдарына мақсат қоюға қабілетті.

Жануарлар
этологиясы

Жануарлар
физиологиясы

этология мен зоопсихологияны зерттеу əдістерін, сондай-ақ жануарлардың
əртүрлі түрлерінің əл-ауқат деңгейіне əсер ететін факторларды білу;
тірек-қимыл, психикалық жəне вегетативті процестердің бірлігі ретінде
жануардың жеке мінез-құлық актісін ұйымдастыруды білу;
этологиялық зерттеулерді жоспарлау жəне орындау білігі;
зерттеу нəтижелерін түсіндіре білу жəне əр түрлі жануарлардың əл-ауқатын
бағалау мүмкіндігі болу;
жануарларды ұстау жəне өсіру технологияларына бейімдеудің
диагностикалық шараларын қолдануға қабілетті;
гомеостаздың бұзылуы жəне бұзылулардың дамуы нəтижесінде пайда
болатын жануарлардың мінез-құлқын анықтауға жəне түзетуге қабілетті.

Ғылыми зерттеулер
əдіснамасы

Деонтология арнайы теориялық жəне практикалық, инновациялық білім мен
практикалық тəжірибе синтезін білу
орындалған жұмыстың көлемі мен сапасын бақылау кезінде коммуникация
жəне көзқарастарды келісу тəсілдерін анықтайды
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технологиялық үдерістің компоненттерін бағалау жəне түзету іскерлігі;
ғылыми-зерттеу жəне инновациялық қызметті жүзеге асыру іскерлігі мен
дағдылары
қызметтің осы түріне тəн тəуекелдерді түсіне білу, оларды бақылауға жəне
барынша азайтуға болады
кəсіби ақпаратты өз бетінше іздеуге, талдауға жəне бағалауға қабілетті
кəсіби қызметте шығармашылыққа, басқарудағы бастамаға қабілеттілік,
білімді дамытуға жəне қызмет нəтижелеріне жауапкершілік қабылдау

Ветеринариялық
фармакологиямен

токсикология

Ветеринарлық
фармакология

Ветеринарлық
микробиология

ветеринариялық дəрілік заттарды жəне олардың құрамы мен қасиеттерін
білу;
ауыл шаруашылығы жануарларының əртүрлі түрлеріне арналған
мөлшерлеу нормаларын білу;
пайдалану жəне сақтау ережелеріне сəйкес жануарларды емдеудің
фармакологиялық құралдарын қолдана білу;
сұйық жəне жұмсақ декарттық қалыптарды дайындау білігі;
жануарлардың инфекциялық жəне инвазиялық ауруларының
ветеринариялық профилактикасын ұйымдастыруға жəне жүргізуге
қабілетті;
ветеринариялық емдеу-диагностикалық манипуляцияларды орындауға
қабілетті.

Ветеринарлық
токсикология

Ветеринарлық
фармакология

дəрілік заттарды қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсетілімдерін білу;
токсиндер мен заттардың жанама əсерлерін, шығу тегі əртүрлі улардың
əсерін білу;
жануарлардың улануының алдын алу бойынша іс-шараларды нақты
жағдайларда əзірлеу жəне орындауға қол жеткізу білігі;
жануарларды қазіргі заманғы антидотты жəне патогенетикалық дəрілік
заттармен емдей білу;
нитраттар мен нитриттерді, ас тұзын, алколоидтарды жемде, суда,
жануарлар мен өсімдік өнімдерінде анықтай алады;
улану кезінде алғашқы көмек көрсете алады.

Ветеринарлық
хирургия

Оперативтік хирургия Патологиялық
анатомия

жануарларды операцияға дайындаудың жалпы ережелерін білу;
операция алдында жануарларды бекітуді білу;
операция алдында жалпы жəне жергілікті анестезияны жүргізу білігі;
ауыл шаруашылығы жануарларында экономикалық операцияларды
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жүргізу білігі;
операциядан бұрын жануарлардағы клиникалық көрсеткіштерді анықтай
алады;
жануарлардың əртүрлі түрлерінде топографиялық анатомияны тануға
қабілетті.

Жалпы хирургия Оперативтік
хирургия

ағзаның жарақатқа жалпы реакциясын білу, жарақаттану түрлері жəне
оның алдын алу;
жануарлар ағзасындағы қабыну процестерін емдеу принциптерін білу;
жалпы хирургиялық патологиясы бар жануарларды зерттеу, диагноз қою,
тиісті емдеуді тағайындау жəне аурудың алдын алу мүмкіндігі;
іріңді қабынудың түрін клиникалық түрде анықтау жəне тиісті ем
тағайындау мүмкіндігі;
жалпы хирургиялық ауруларды диагностикалау кезінде диагностикалық
операцияларды жүргізуге қабілетті;
жалпы хирургиялық ауруларда патогенетикалық терапияны қолдануға
қабілетті.

Жеке хирургия Жалпы хирургия жануарлардағы облыстар бойынша хирургиялық ауруларды білу;
облыстар бойынша жəне жануарлардың əртүрлі түрлеріндегі хирургиялық
патологияның ерекшелігін білу;
жануарлардың тұяғы саласында оперативтік ем қолдану білігі;
хирургиялық көз ауруларын тану жəне түріне қарай тиісті ем тағайындау
білігі;
бас, мойын, кеуде, іш, аяқ-қол аурулары, көру органдарының тұяқтары
аймағында жеке хирургиялық аурулары бар жануарларды тексеруге
қабілетті;
жануарларда əртүрлі хирургиялық ауруларда новокаин блокадаларын
орындай алады.

Практикалық
хирургия

Жеке хирургия жануарлар тіндері мүшелерінің топографиялық анатомиясын түр жəне жас
аспектісінде білу;
хирургиялық патологияның теориялық негіздерін, алдын алу жəне емдеу
принциптерін білу;
практикада хирургиялық операциялар жүргізуді ұйымдастыру білігі;
тəжірибеде жиі кездесетін хирургиялық аурулардың себептерін анықтау,
диагноз қою жəне емдеу-алдын алу іс-шараларын жүргізу білігі;
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хирургиялық операцияны жəне операциядан кейінгі жануарды емдеуді
жүзеге асыра алады;
хирургиялық ауру кезінде жануарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін хирургиялық зерттеу, емдеу жəне алдын-алу əдістерін қолдана
алады.

Ветеринарлық
көмек жəне зерттеу

жұмыстары

Алғашқы
ветеринарлық көмек

Жануарлар
биохимиясы

жануарларға шұғыл алғашқы ветеринариялық көмек көрсетудің теориялық
негіздерін білу;
əртүрлі патологияларды бекіту, ауырсынуды басу жəне диагностикалау
тəсілдерін білу;
дозаны есептеу жəне дəрілік заттарды қолданудың оңтайлы тəсілдерін
анықтай білу;
бинттік таңғышты салу, өміріне қауіп төндіретін əртүрлі патологиялары бар
жануарларға алғашқы ветеринарлық көмек көрсету білігі;
жануарларды тіркеу тəсілдерін меңгеру, əртүрлі патологияларды
жансыздандыру жəне диагностикалау жəне алғашқы ветеринариялық көмек
көрсету қабілеті;
жануарларға тиімді алғашқы ветеринарлық көмек көрсету мəселелерінде
құзыретті болу.

Импорттық жəне
экспорттық

тасымалдау кезіндегі
клиникалық
диагностика

Жануарлар
биохимиясы

ауру жануарларды клиникалық-зертханалық зерттеудің заманауи əдістерін
білу;
ауру процесін тану əдістемесін, зертханалық талдау үшін биологиялық
материалды алу ережесін білу;
Зерттеудің физикалық жəне аспаптық-зертханалық əдістерін тиімді жəне
тиімді қолдана білу;
жануарлардан қан, несеп, нəжіс жəне т. б. алу жəне оларға талдау жасай
білу;
жануарлардың денсаулық жағдайы туралы дербес шешім қабылдау, Ауру
жануарларды тағайындау жəне емдеу қабілеті;
жануарларды клиникалық диагностикалау, ауыл шаруашылығы
жануарларын дұрыс тасымалдау қабілеті.

Студенттердің
ғылыми-зерттеу

жұмыстарын
ұйымдастыру

Алғашқы
ветеринарлық

көмек

ауруларды зерттеу, жануарларды тексеру кезіндегі əдіснамалық тəсілдерді
білу
ғылыми зерттеу əдістемесін білу;
ғылыми құжаттаманы жасау білігі;
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ауруларды, оның себептерін анықтай білу, жануарларды тексере білу;
ғылыми зерттеулер мен эксперименттің негізгі кезеңдерін ажырата білу;
ГОСТ бойынша дипломдық жұмысты жоспарлау жəне жобалау мүмкіндігі.

Фармакология,
токсикология жəне
токсикологиялық

талдау

Фармакология Импорттық жəне
экспорттық
тасымалдау

кезіндегі
клиникалық
диагностика

ветеринариялық дəрілік заттарды жəне олардың құрамы мен қасиеттерін
білу;
ауыл шаруашылығы жануарларының əртүрлі түрлеріне арналған
мөлшерлеу нормаларын білу;
пайдалану жəне сақтау ережелеріне сəйкес жануарларды емдеудің
фармакологиялық құралдарын қолдана білу;
сұйық жəне жұмсақ декарттық қалыптарды дайындау білігі;
жануарлардың инфекциялық жəне инвазиялық ауруларының
ветеринариялық профилактикасын ұйымдастыруға жəне жүргізуге
қабілетті;
ветеринариялық емдеу-диагностикалық манипуляцияларды орындауға
қабілетті.

Токсикология жəне
токсикологиялық

талдау

Фармакология дəрілік заттарды қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсетілімдерін білу;
токсиндер мен заттардың жанама əсерлерін, шығу тегі əртүрлі улардың
əсерін білу;
жануарлардың улануының алдын алу бойынша іс-шараларды нақты
жағдайларда əзірлеу жəне орындауға қол жеткізу білігі;
жануарларды қазіргі заманғы антидотты жəне патогенетикалық дəрілік
заттармен емдей білу;
нитраттар мен нитриттерді, ас тұзын, алколоидтарды жемде, суда,
жануарлар мен өсімдік өнімдерінде анықтай алады;
улану кезінде алғашқы көмек көрсете алады.

Ветеринарлық-
санитарлық
сараптама

Мал шаруашылығы
өнімдерін

ветеринариялық
санитариялық

сараптау

Студенттердің
ғылыми-зерттеу

жұмыстарын
ұйымдастыру

ветеринариялық дəрілік заттарды жəне олардың құрамы мен қасиеттерін
ажырату қабілетті;
зерттеу жəне санитарлық өңдеу жүргізуге арналған материалдардың
шығыны бойынша құжаттаманы ресімдеу;
Ішкі сауда объектілерінде ветеринариялық санитарлық сараптама
зертханалары мен кəсіпорындар жағдайында жануарлардың ұшасы мен
мүшелерін бағалауды жүргізу білігі;
технологиялық немесе əдістемелік сипаттағы мəселелерді шеше білу;
сойылатын жануарларды, құстарды қабылдау жəне тапсыру, тасымалдау
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жəне союға дайындау қабілеті;
технологиялық процестің нақты учаскесінде нəтижеге жауапкершілікті
қабылдай отырып, қызметкерлерді (топты) басқару.

Жартылай өнімдерді
ветеринарлық

санитарлық сараптау

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялық
санитариялық

сараптау

жартылай фабрикаттарды ветеринариялық-санитариялық сараптау
ережелерін білу;
жартылай фабрикаттарды сараптау ережелерін білу;
кəсіпорындар мен зертханалар жағдайында ішкі сауда объектілерінде
ветеринариялық санитарлық сараптама жүргізу білігі;
жартылай фабрикаттарға зерттеу жүргізе білу;
сойылатын жануарларды, құстарды қабылдау жəне тапсыру, тасымалдау
жəне союға дайындау қабілеті;
микробиологиялық, технологиялық, биохимиялық бақылау үшін өнімдер
мен шикізаттан сынама алу қабілеті.

Өсімдік, балық, ара
жəне құс

шаруашылығы
өнімдерін

ветеринариялық
санитариялық

сараптау

Жартылай
өнімдерді

ветеринарлық
санитарлық

сараптау

сойылатын малдарға ветеринарлық қызмет көрсету, кəсіпорындарда
тасымалдау, қабылдау, ұстау жəне сою алдындағы дайындық ережелерін
білу;
мал мен құстарды ветеринариялық-санитариялық сараптау ережелерін білу,
вирустық инфекцияларды диагностикалау мəселелері бойынша кеңес беру
ішкі сауда объектілеріндегі ветеринарлық санитарлық сараптама
зертханалары мен кəсіпорындар жағдайында жануарлардың ұшасы мен
мүшелерін бағалауды жүргізе білу;
ет, сүт, балық, бал жəне өсімдік өнімдеріне зерттеу жүргізе білу;
сойылатын жануарларды, құстарды қабылдау жəне тапсыру, тасымалдау
жəне союға дайындау қабілеті;
микробиологиялық, технологиялық, биохимиялық бақылау үшін өнімдер
мен шикізаттан сынама алу қабілеті.

Ет-сүт өнімдерінің
технологиясы,

гигиенасы,
санитариясы жəне
ветеринариялық
санитариялық

сараптау

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялық
санитариялық

сараптау

сойылатын жануарларды дайындау кезінде оларға ветеринариялық қызмет
көрсету қағидаларын білу,
етті, амалсыз сойылған малдарды зарарсыздандыру ережелерін білу жəне
дұрыс сақтау процесінде етте өзгерістер туындаған жағдайда;
Ішкі сауда объектілерінде ветеринариялық санитарлық сараптама
зертханалары мен кəсіпорындар жағдайында жануарлардың ұшасы мен
мүшелерін бағалауды жүргізу білігі;
ет, сүт, балық, бал жəне өсімдік өнімдеріне зерттеу жүргізе білу;
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сойылатын жануарларды, құстарды қабылдау жəне тапсыру, тасымалдау
жəне союға дайындау қабілеті;
микробиологиялық, технологиялық, биохимиялық бақылау үшін өнімдер
мен шикізаттан сынама алу қабілеті.

Заңнама жəне
ветеринария
мəселелері

Ветеринариялық
заңнама жəне

нормативтік құжаттар

Соттық
ветеринария

Қазақстан Республикасының ветеринариялық заңнамасын жəне
пайдаланылатын нормативтік-құқықтық актілерді білу
жануарлардың аурулары мен өлуінің алдын алу бойынша ветеринариялық
іс-шараларды жүргізу кезінде ресурстардың табиғатын, қолданылуын жəне
қаржылық салдарын түсінеді.
ҚР Ветеринария саласындағы заңнамасының бұзылуы анықталған кезде
актілер мен ұйғарымдарды ресімдей білу
кəсіби қызметте кең білімді, техникалық жəне құқықтық принциптерді жəне
бірқатар басқару əдістері мен принциптерін қолдана білу
барлық меншік түріндегі ветеринариялық мекемелердің ветеринариялық
құжаттарын, есеп беру жəне іс қағаздарын дұрыс ресімдеуге жəне жүргізуге
қабілетті
іскерлік жоспарлауды жүргізуге жəне кəсіби қызметті басқару мен
ұйымдастыруға қажетті ресурстарды бөлуге қабілетті

Ветеринарияның
заманауи мəселелері

Ветеринариялық
заңнама жəне
нормативтік

құжаттар

ветеринария саласындағы зерттеу əдіснамасын білу;
жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білу;
тəжірибеде зерттеудің тиімді əдістерін қолдана білу;
жануарлар ауруларының сараланған диагностикасын жүргізу, емдеу жəне
алдын алу схемаларын əзірлеу білігі;
зерттеудің заманауи əдістерін жүргізуге қабілетті;
экологиялық таза өнімдерді өндіру əдістерін қолдануға қабілетті.

Ветеринарлық істі
ұйымдастыру

Ветеринариядағы
менеджмент

Ветеринарияның
заманауи

мəселелері

ветеринарлық кəсіпкерлік аймағында іс жүргізу жəне менеджмент,
маркетинг, салық төлеу, қаржыландыру, бағалауды білу;
ветеринарлық кəсіпкерлікті ұйымдастырудың формаларын, ветеринарлық
кəсіпкерлікті қалыптастыру заңдылықтарын білуі керек.
сапа мен баға қатынасын, тұтынушылардың тауарға талаптарын анықтау;-
бағытталған тауар саясатын жүргізудіістей білуі керек;
баға саясатын анықтаудыістей білуі керек;
өндеу əртүрлі шаруашылық саласындағы ветеринарлық қызметті
ұйымдастыруда;
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ветеринарлық шаруашылық жағдайларын жəне коммуникация жүйесіндегі
тауарлардың жылжуын үйлестіру сұрақтарында.

Ветеринарлык
кəсіпкерлік қызмет

Ветеринариядағ
ы менеджмент

ветеринарлық кəсіпкерлік аймағында іс жүргізу жəне менеджмент,
маркетинг заңдылықтарын білуі керек;
салық төлеу, қаржыландыру, бағалау ветеринарлық кəсіпкерлікті
ұйымдастырудың формаларын, ветеринарлық кəсіпкерлікті
қалыптастыруды білуі керек.
сапа мен баға қатынасын, тұтынушылардың тауарға талаптарын анықтауды
істей білуі;
бағытталған тауар саясатын жүргізу, баға саясатын анықтауды істей білуі;
өндеу əртүрлі шаруашылық саласындағы ветеринарлық қызметті
ұйымдастыруда;
ветеринарлық шаруашылық жағдайларын жəне коммуникация жүйесіндегі
тауарлардың жылжуын үйлестіру сұрақтарында.

Жануарлардың ішкі
аурулары

клиникалық
диагностикамен

Ветеринариялық
биологиялық
препараттар

Ветеринарлық
фармакология

микроорганизмдер əлемінің алуан түрлілігін, оның құрылуының құрылымы
мен негізгі заңдылықтарын білу
жұқпалы аурулардың негізгі қоздырғыштарының құрылымын,
эволюциясын, өмірлік циклдерін жəне жүйеленуін білу
өсімдіктердің, жануарлардың жəне микроорганизмдердің тиістілігін
анықтау білігі
жануарлар мен микроорганизмдердің жалпы сипаттамасын, морфологиялық
ерекшеліктерін бере білу
өсімдіктерді, жануарлар мен микроорганизмдерді анықтау қабілеті
ветеринариялық препараттарды апробациялау, стандарттау жəне бақылау
мəселелерінде бағдарлану қабілеті

Жануарлардың
спецификалық
жұқпалы емес

аурулары

Клиникалық
диагностика

рентгенологияме
н

ауру жануарларды клиникалық-зертханалық зерттеудің заманауи əдістерін
білу
ауру процесін тану əдістемесін, зертханалық талдау үшін биологиялық
материалды алу ережесін білу
аурудың симптоматологиясын анықтай білу жəне кəсіби диагноз қою
терапиялық техниканың, физиотерапияның тəсілдері мен тəсілдерін
меңгеру
зерттеудің физикалық жəне аспаптық-зертханалық əдістерін тиімді жəне
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тиімді пайдалану қабілеті
жануарлардың денсаулық жағдайы туралы дербес шешім қабылдау қабілеті

Ит, мысық жəне
декоративті құстар

ауруларының
клиникалық

диагностикасы

Клиникалық
диагностика

рентгенологияме
н

иттер, мысықтар жəне сəндік құстарды клиникалық-зертханалық зерттеудің
заманауи əдістерін білу;
ауру процесін тану əдіснамасын, зертханалық талдау үшін биологиялық
материалды алу ережесін білу;
зерттеудің физикалық жəне аспаптық-зертханалық əдістерін ұтымды жəне
тиімді пайдалана білу;
жануарлардан қан, зəр, нəжіс жəне т. б. алу жəне оларға талдау жүргізу
білігі;
жануарлардың денсаулық жағдайы туралы дербес шешім қабылдау, ауру
жануарларды тағайындау жəне емдеу қабілеті;
жануарларды клиникалық диагностикалау, иттерді, мысықтарды жəне
сəндік құстарды дұрыс тасымалдау мүмкіндігі.

Терапевтикалық
техника

Клиникалық
диагностика

рентгенологияме
н

əртүрлі жағдайларда ветеринарлық емдеу-диагностикалық іс-шаралар
жүйесін білу;
жануарлар ауруларының клиникалық жəне зертханалық диагностикасының
заманауи əдістерін білу;
емдік іс-шаралар кезінде терапевтік техниканы қолдану білігі;
жануарлардың клиникалық жағдайын анықтай білу;
ауыл шаруашылығы жануарларына алғашқы көмек көрсетуге қабілетті;
жануарларды тексеруге жəне емдеудің əртүрлі түрлеріне арналған
ветеринарлық құралдарды зарарсыздандыруға қабілетті.

Практикалық терапия Жануарлардың
спецификалық
жұқпалы емес

аурулары

симптоматиканы, ауруларды диагностикалаудың қазіргі заманғы əдістерін
жəне саралау диагностикасын, сондай-ақ терапия принциптерін, əдістерін
білу
мамандарды өзіне жүктелген міндеттерді шешуге тарту кезінде кəсіби
жағдайларда шешімдерді қабылдауды бағалауды жəне жобалауды талдайды
терапиялық техниканы меңгеру; жұқпалы емес аурулардың жіктелуі,
олардың этиологиясы, даму механизмі
мамандарды өзіне жүктелген міндеттерді шешуге тарту кезінде еңбек
қызметін орындау үшін талап етілетін ресурстардың табиғатын,
қолданылуын түсінеді
жұқпалы емес ауруға клиникалық диагноз қою үшін жануарларды
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клиникалық тексеру жəне жаппай клиникалық тексеру жүргізу қабілеті
учаске қызметінің стратегиясы шеңберінде менеджменттің жаңа
нысандарын енгізуді, учаске персоналының қызметін басқаруды
жоспарлайды

Малдың өсімін
молайту жəне
босанғаннан

кейінгі кемістіктер

Ветеринарлық
акушерлік

Клиникалық
диагностика

рентгенологияме
н

əйелдер мен еркектердің жыныстық аппаратының құрылымдық
ерекшеліктері мен физиологиясын білу
жүктіліктің, босанудың жəне босанғаннан кейінгі кезеңнің қалыпты ағымы
үшін жағдайларды білу
жыныстық құбылыстар мен жүктілікті анықтай білу, бедеулікті
диагностикалау
жануарларды емдеу жəне өсімін молайту мəселелері бойынша кеңес беру
білігі мен дағдылары
жүктілік, босандыру диагностикасының əдістерін меңгеру қабілеті
жаңа туған нəрестелер мен сүт бездерінің патологиясында, ауруларында
емдеуді қолдану қабілеті

Ветеринарлық
андрология

Ветеринарлық
акушерлік

еркектердің жыныс мүшелері құрылысының анатомиялық ерекшеліктерін
білу;
жануарлардың андрологиялық патологиясы ерекшеліктерін, өндірушілердің
импотенциясымен күрестің тиімді заманауи əдістері мен əдістемесін білу;
жануарларға зерттеу жүргізу, андрологиялық патологияны
диагностикалауды білу;
андрологиялық аурулар кезінде жануарлардың əртүрлі түрлеріне көмек
көрсету білігі;
жануарлардың жыныс мүшелерінің ауруларын диагностикалауға қабілетті;
жануарлардың жыныс мүшелеріне клиникалық зерттеу жүргізуге қабілетті

Гинекологиялық
аурулар

Ветеринарлық
акушерлік

жүктілік, босану жəне босанғаннан кейінгі кезең патологиясының
себептерін білу
акушерлік-гинекологиялық патологияларды емдеуге кешенді көзқарас
принциптерін білу
акушерлік-гинекологиялық аурулардың диагностикасын жүргізе білу
акушерлік-гинекологиялық патологиясы бар жануарларға жаңа тиімді
əдістер мен тəсілдерді қолдана отырып көмек көрсете білу
Ауру жануарларды тіркеу журналын жəне ауру тарихын жүргізу қабілеті
акушерлік-гинекологиялық аурулар кезінде новокаин, тіндік, гормоналды



61

терапия əдістерін қолдану дағдыларын меңгеру
Жануарларды

жасанды
ұрықтандыру

Гинекологиялық
аурулар

жасанды ұрықтандырудың даму тарихын жəне осы саладағы ғылым мен
озық тəжірибенің жетістіктерін білу
асыл тұқымды жұмыс негіздерін, асыл тұқымды жəне өндірістік есепке
алуды білу
сұйық азотпен үсік шалған кезде алғашқы көмек көрсете білу
а/ш мал ұрғашы аналықтарының өсімін арттыру мəселелерін шеше білу
қолдан ұрықтандыру пунктінде ветеринариялық-санитариялық іс-
шараларды өткізу қабілеті
ауыл шаруашылығы жануарларының ұрғашылары бедеулігін жəне
ұрғашылығын емдеу қабілеті

Жануарлар мен
құстардың
аурулары

Құс аурулары Жануарлардың
спецификалық
жұқпалы емес

аурулары

құс шаруашылығы саласындағы кəсіпорындардағы эпизоотиялық жағдайды
тану мəселелерін білу;
құс аурулары кезіндегі терапия принциптері мен əдістерін білу;
құстардың жұқпалы жəне жұқпалы емес ауруларын диагностикалау,
олардың алдын алу жəне емдеу білігі;
құстардың ауруларын ажырата білу;
құстарға дəрілік препараттарды енгізу қабілеті;
ауру құстарды емдеу қабілеті, алдын-алу жəне емдеу жоспарларын құру
принциптері.

Төл аурулары Жануарлардың
спецификалық
жұқпалы емес

аурулары

терапия принциптерін, əдістерін білу жəне терапевтік техниканы меңгеру;
жұқпалы емес аурулардың жіктелуі, олардың этиологиясы, даму механизмі,
симптоматикасы; ауруларды диагностикалаудың заманауи əдістері;
арнайы аспаптардың көмегімен микроклиматтың жеке көрсеткіштерін
анықтау бойынша əдістемелік тəсілдерді қолдана білу;
қуыққа дəрілік заттарды катетеризациялауды жəне енгізуді білу; ауру
жануарларды тіркеу журналын жүргізу;
дəрілік заттарды теріге, көктамырға, бұлшықет ішіне, трахеальді, ішке жəне
т. б. енгізу қабілеті;
ауру жануарларды емдеу қабілеті, төл ауруларының алдын алу жəне емдеу
жоспарларын жасау принциптері.

Ұсақ жануарлар
аурулары

Ит, мысық жəне
декоративті

құстар

инфекциялық, паразиттік жəне инфекциялық емес патологиялардың алдын
алу жөніндегі іс-шараларды білу;
асептика жəне антисептика əдістерін, қажетті диагностикалық, терапиялық,
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ауруларының
клиникалық

диагностикасы

хирургиялық жəне акушерлік-гинекологиялық іс-шараларды білу;
ұсақ жануарлар ауруларының дамуында табиғи жəне əлеуметтік-
шаруашылық нысандарын бағалау білігі;
əртүрлі аурулар кезінде жануарларға арналған емдік іс-шараларды алдын
алу, диагностикалау жəне жүргізу білігі;
жүзеге асыруға қабілеттілік общеоздоровительные іс-шаралар;
диагнозға сəйкес науқастарға тиісті ем тағайындау мүмкіндігі.

Ветеринарлық-
санитарлық

бақылау

Ветеринарлық
диагностикумдар

Фармакология микроорганизмдер əлемінің алуан түрлілігін, оның құрылуының құрылымы
мен негізгі заңдылықтарын білу
жұқпалы аурулардың негізгі қоздырғыштарының құрылымын,
эволюциясын, өмірлік циклдерін жəне жүйеленуін білу
өсімдіктердің, жануарлардың жəне микроорганизмдердің тиістілігін
анықтау білігі
жануарлар мен микроорганизмдердің жалпы сипаттамасын, морфологиялық
ерекшеліктерін бере білу
өсімдіктерді, жануарлар мен микроорганизмдерді анықтау қабілеті
ветеринариялық препараттарды апробациялау, стандарттау жəне бақылау
мəселелерінде бағдарлану қабілеті

Ет-сүт өнеркəсібі
объектілерінің
ветеринарлық
санитариясы

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялық
санитариялық

сараптау

сойылатын жануарларды дайындау кезінде оларға ветеринариялық қызмет
көрсету қағидаларын білу;
жаңа тестілер мен зерттеу əдістерін білу жəне бағалау, диагностикалық
зерттеулерді талдау, есепті ұсыну;
Ішкі сауда объектілеріндегі ветеринарлық санитарлық сараптама зертханалары мен
кəсіпорындар жағдайында жануарлардың ұшасы мен мүшелерін бағалауды
жүргізе білу;
технологиялық процесс компоненттерін бағалау жəне түзету білігі;
сойылатын жануарларды, құстарды қабылдау жəне тапсыру, тасымалдау жəне
союға дайындау қабілеті;
персоналдың кəсібилігі мен біліктілігін арттыру бойынша шешім қабылдау
қабілеті, жаңа əдістер мен тəсілдерді игеру

Шекара жəне
көліктегі

ветеринариялық
санитариялық

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялық

ауру жануарларды клиникалық-зертханалық зерттеудің заманауи əдістерін
білу;
зертханалар мен ұйымдардың ветеринариялық мамандарына əдістемелік
жəне практикалық көмек көрсетуде білім;
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бақылау санитариялық
сараптау

зерттеудің физикалық жəне аспаптық-зертханалық əдістерін тиімді жəне
тиімді қолдана білу;
өз ойын жазбаша жəне ауызша нысанда қисынды ресімдей білу, нақты
салада теориялық білімді практикада қолдана білу;
жануарлардың денсаулық жағдайы туралы дербес шешім қабылдау, ауру
жануарларды тағайындау жəне емдеу қабілеті;
жүргізілген зертханалық-диагностикалық зерттеулерді талдау жəне есепке
алу қабілеті.

Далалық
ветеринариялық-

санитариялық
сараптама

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялық
санитариялық

сараптау

сойылатын жануарларды дайындау, тасымалдау, қабылдау жəне т. б.
шаруашылық жүргізуші субъектілерде ветеринариялық қызмет көрсету
ережелерін білу;
мəжбүрлі сойылған жануарлардың етін пайдалану жəне залалсыздандыру
ережелерін білу;
етті қайта өңдеу кəсіпорындары жағдайында жануарлардың ұшалары мен
мүшелеріне ветеринариялық санитариялық бағалау жүргізу білігі;
өнімдерге органолептикалық, микробиологиялық жəне биохимиялық
зерттеулер жүргізе білу;
сойылатын жануарларды, құстарды қабылдау жəне тапсыру, тасымалдау
жəне союға дайындау қабілеті;
ет өңдеу кəсіпорындары жағдайында ұшалар мен мүшелерге ветеринарлық
сараптама жүргізу мүмкіндігі.

Мал шаруашылығы
өнімдеріне
қойылатын

талаптар

Тауартану жəне мал
шаруашылығы

өнімдерін сараптау

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялық
санитариялық

сараптау

инфекциялық, инвазиялық аурулар қоздырғыштарына термиялық əсер ету
режимдерін білу;
азық-түлік тауарларын жіктеу, ассортименті, стандарттау, олардың пайдалы
қасиеттері, сапасы мəселелерін білу;
сою жəне қайта өңдеу кəсіпорындарында сою алдында дайындау кезінде
сойылатын малдарға ветеринарлық қызмет көрсету ережесін білу;
санитариялық өңдеу сапасын микробиологиялық бақылау үшін
ветеринарлық қадағалау объектілерінен сынама алу білігі;
тауарлардың сапасын бағалауға, сондай-ақ ақ ақаулар мен ақауларды
анықтауға қабілетті;
тауарға, оның қасиетіне, сұрыптарына, тұтыну мəніне сипаттама бере алады

Ет-сүт өнеркəсібінің
машиналары мен

Ет-сүт
өнеркəсібі

ет пен сүттің химиялық құрамын, сондай-ақ оларға қойылатын
санитариялық-гигиеналық талаптарды білу;
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жабдықтары объектілерінің
ветеринарлық
санитариясы

ет-сүт өнеркəсібінің машиналары мен жабдықтарына қатысты ғылымның
қазіргі заманғы жетістіктерін білу;
ет-сүт өнеркəсібінің машиналарымен жəне жабдықтарымен жұмыс істей
білу;
осы салаға тəн метрологиялық өлшеулер принциптерін қолдану білігі;
отандық жəне шетелдік тəжірибенің ғылыми-техникалық ақпаратын
зерделеу қабілеті;
тамақ өнімдерін өндіру саласындағы техника мен технологиялардың жаңа
жетістіктерін іздеу, таңдау жəне пайдалануды жүзеге асыру қабілеті.

Мал шаруашылығы
өнімдерін стандарттау
жəне сертификаттау

Тауартану жəне
мал

шаруашылығы
өнімдерін
сараптау

мал шаруашылығы өнімдерінің сапалық сипаттамалары мен қауіпсіздігіне
қойылатын талаптарды білу;
мал шаруашылығы өніміне нормативтік құжаттардың талаптарын білу;
мал шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалауды жүргізе
білу жəне негізделген қорытынды беру;
сапа стандарттарының талаптарына сəйкес оны өндірудің барлық
кезеңдерінде өнім сапасын бақылауды жүзеге асыру білігі;
мал шаруашылығы өнімдеріне органолептикалық жəне физикалық-
химиялық зерттеулер жүргізу қабілеті;
мал шаруашылығы өнімдерін стандарттау бойынша ғылыми-зерттеу
қызметін жүргізу қабілеті.

ХАССП негіздерімен
ветеринариялық-

санитариялық
сараптама

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
стандарттау

жəне
сертификаттау

ХАССП ветеринариялық-санитариялық сараптаманың мақсаттары мен
міндеттерін білу;
нормативтік құжаттаманың дұрыс ресімделуін білу;
қауіпті факторды талдау кезінде хассп жүйесінің сыни нүктелерінің өзекті
мəселелерін анықтай білу;
мал шаруашылығы өнімдерін дайындау,  тасымалдау,  сақтау жəне өткізу
кезінде сапаны бақылауды жүзеге асыру білігі;
ВСС негізгі ұғымдарын дұрыс түсіндіру жəне қолдану қабілеті;
теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдану қабілеті

Санитарлық
бағалау

Санитарлық жəне
тағамдық

микробиология

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
стандарттау

тамақ өнімдерінің бүлінуін тудыратын микроорганизмдердің биологиялық
ерекшеліктерін білу;
аурулармен күресудің прогрессивті тəсілдері мен əдістерін білу жəне
əзірлеу, идеяларды генерациялау, өндірістік жəне ғылыми процестерді
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жəне
сертификаттау

басқару;

қоршаған орта объектілерін бағалау үшін микробиологиялық зерттеу
əдістерін қолдана білу;
сүт  жəне ет өнімдерінде, жануарлардан алынатын шикізатта патогенді
микроорганизмдерді анықтау əдістерін қолдана білу;
объектіні санитариялық-микробиологиялық зерттеу бойынша жұмыс істеу
қабілеті;
шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, дайын өнімнің сапасын
санитарлық-микробиологиялық бақылау саласындағы білімін көрсету
қабілеті.

Ветеринариядағы
микробиологиялық

зерттеу əдістері

Санитарлық
жəне тағамдық
микробиология

жануарлар ауруларын зертханалық диагностикалау əдістерін білу;

прогрессивті əдістер мен əдістерді əзірлеу; күрделі өндірістік жəне ғылыми
процестерді басқару;
қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қауіпсіздікті сақтай отырып
зерттеулер мен талдауларды жүргізу үшін жұмыс орнын, ыдысты,
жабдықтарды дайындау біліктілігі;
мақсат қоюды ғылыми негіздеу жəне оларға қол жеткізу əдістері мен
құралдарын таңдау білігі мен дағдылары;
кез келген зертханалық зерттеулерді тиімді жəне нəтижелі ұйымдастыру
жəне оларды өз бетінше жүргізу-қызмет бойынша жүзеге асыру қабілеті;
қызметті дамыту үшін қажетті көздерді анықтау жəне ақпаратты іздеу
қабілеті

Жануарлар шикізатын
санитариялық бағалау

жəне сараптау

Санитарлық
жəне тағамдық
микробиология

инфекциялық, инвазиялық аурулардың қоздырғыштарына термиялық əсер
ету режимдерін білу;
союға жəне қайта өңдеу кəсіпорындарында союға дайындық кезінде
сойылатын жануарларға, құстарға жəне т. б. ветеринариялық қызмет
көрсету ережелерін білу;
жануарлардан алынатын шикізатты консервілеу мен залалсыздандыруды
жүргізу білігі;
ішек жəне эндокриндік шикізатқа ветеринариялық-санитариялық сараптама
жүргізу білігі;
былғары-үлбір жəне техникалық шикізатқа ветеринариялық-санитариялық
сараптама жүргізу қабілеті;
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жануарлар шикізатының ақауларын анықтау мүмкіндігі.

Мал шаруашылығы
өнімдерінің
санитарлық-
экологиялық
қауіпсіздігі

Санитарлық
жəне тағамдық
микробиология

ет сапасын анықтау көрсеткіштерін білу, еттің қауіпті токсиндері мен
пестицидтер;
сүт жəне сүт өнімдеріне ластаушы заттардың түсу жолдарын білу;
ет сапасына санитарлық-гигиеналық баға бере білу;

топырақтағы, рациондағы химиялық элементтердің концентрациясын жəне
олардың сүтке ауысу коэффициенттерін анықтау білігі;
жануарлар организмінде пестицидтердің жинақталуын болдырмау жəне
олардың ет құрамындағы мөлшерін азайту үшін шаралар қолдану қабілеті;
сүт жəне сүт өнімдеріндегі ауыр металдардың концентрациясын
төмендетуге қабілетті.
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5. 2021-2026 оқу жылына оқу жоспары

Модуль
атауы

Ц
ик

л,
ко

мп
он

ен
т

тү
рі

Пəн атауы

К
ре

ди
т

са
ны

Сағаттар саны
Семестрлерге кредиттердің бөлінуі

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Д П/Л СО
ӨЖ

СӨ
Ж

Қор
ыты
нды
бақы
лау
түрі

Барл
ығы

1
сем

2
сем

3
сем

4
сем

5
сем

6
сем

7
сем

8
сем

9.1
трим

.

9.2
квар

т.

10
сем

Жалпы
білім беру

пəндері

ЖББП
МК

Қазақстанның
қазіргі заман

тарихы
5 30 15 30 60 15

МЕ 150 5

ЖББП
МК Философия 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

ЖББП
ЖК

Бизнес
негіздері 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

ЖББП
МК Шетел тілі 10 90 60 120 30

емт. 300 5 5

ЖББП
МК

Қазақ /Орыс
тілі 10 90 60 120 30

емт. 300 5 5

ЖББП
МК

Ақпараттық-
коммуникация

лық
технологиялар

(ағылшын
тілінде)

5 30 8//7 30 60 15
емт. 150 5

ЖББП
МК

Əлеуметті-
саясаттану
білімдері
модульі

(əлеуметтану,
саясаттану,

мəдениеттану,
психология)

8 60 30 30 90 30
емт. 240 4 4
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ЖББП
МК

Дене
шынықтыру 8 60 150 30

емт. 240 2 2 2 2

ЖББП цикл
бойынша
барлығы

56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 0 0

БП
ЖК 103 555 300 510 1065 300 3090 4 14 23 20 15 17 5 5 0 0 0

Жануарлар
дың

анатомиял
ық жəне
физио-

биохимиял
ық

ерекшелікт
ері

БП
ЖК Зертханалық іс 4 30 8/7 15 45 15

емт. 120 4

БП
ЖК

Жануарлар
морфологиясы 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150 5

БП
ЖК

Жануарлар
физиологиясы 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150 5

БП
ЖК

Жануарлар
биохимиясы 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150  5

БП
ЖК

Оқу
практикасы 1

диф.
сына

қ
30 1

Жаунарлар
селекцияс

ы

БП
ЖК

Мал
шаруашылығы

жəне мал
азықтандыру

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3

БП
ЖК

Ауыл
шаруашылығы
жануарларын

өсіру

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

БП
ЖК

Ветеринарлық
генетика 4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

Жалпы
химия

БП
ЖК Химия 4 30 8/7 15 45 15

емт. 120  4
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БП
ЖК

Аналитикалық
химия 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150 5

Ветеринар
иялық

микробиол
огия жəне

вирусологи
я

БП
ЖК

Ветеринарлық
микробиология 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150  5

БП
ЖК Вирусология 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150  5

БП
ЖК

Жануарлар
ағзасының

табиғи
резистентілігі

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Жануарлар
патологияс

ы

БП
ЖК

Патологиялық
физиология 4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

БП
ЖК

Патологиялық
анатомия 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

БП
ЖК

Соттық
ветеринария 4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

БП
ЖК

Оқу-
клиникалық
практикасы

3
диф.
сына

қ
90 3

Ветеринар
лық

қауіпсіздік
негіздері

БП
ЖК

Ветеринарлық
гигиена жəне

санитария
3 15 15 15 30 15

емт. 90 3

БП
ЖК

Ветеринарлық
радиобиология 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

БП
ЖК

Клиникалық
диагностика

рентгенология
мен

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Паразитол
огия жəне

БП
ЖК

Індеттану жəне
жануарлардың 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5
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эпизоотоло
гия

індетті
аурулары

БП
ЖК

Паразитология
жəне

инвазиялық
аурулар

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

БП
ЖК

Клиникалық
практика 8

диф.
сына

қ
240 8

БП
ТК 39 240 135 210 450 135 1170 0 0 0 3 15 9 3 4 5 0 0

Ветеринариялық медицина мамандандыру пəндері

Мал
дəрігерінің

этикасы

БП
 ТК Деонтология 3 15 15 15 30 15

емт. 90 3

БП
 ТК

Жануарлар
этологиясы 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

БП
ТК

Ғылыми
зерттеулер
əдіснамасы

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Ветеринар
иялық

фармаколо
гиямен

токсиколог
ия

БП
ТК

Ветеринарлық
фармакология 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150 5

БП
 ТК

Ветеринарлық
токсикология 5 30 8/7 30 60

15
емт.,
к.ж.

150 5

Ветеринар
лық

хирургия

БП
 ТК

Оперативтік
хирургия 4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

БП
ТК

Жалпы
хирургия 3 15 15 15 30 15

емт. 90 3

БП
 ТК Жеке хирургия 4 30 15 15 45

15
емт.,
к.ж.

120 4

БП
 ТК

Практикалық
хирургия 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5
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           Ветеринариялық санитария мамандандыру пəндері

Ветеринар
лық көмек

жəне
зерттеу

жұмыстар
ы

БП
ТК

Алғашқы
ветеринарлық

көмек
3 15 15 15 30 15

емт. 90 3

БП
 ТК

Импорттық
жəне

экспорттық
тасымалдау

кезіндегі
клиникалық
диагностика

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

БП
ТК

Студенттердің
ғылыми-
зерттеу

жұмыстарын
ұйымдастыру

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Фармаколо
гия,

токсиколог
ия жəне

токсиколог
иялық
талдау

БП
ТК Фармакология 5 30 8/7 30 60 15

емт. 150 5

БП
ТК

Токсикология
жəне

токсикологиял
ық талдау

5 30 8/7 30 60
15

емт.,
к.ж.

150 5

Ветеринар
лық-

санитарлы
қ

сараптама

БП
 ТК

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
ветеринариялы
қ санитариялық

сараптау

4 30 8/7 15 45 15
емт. 120 4

БП
ТК

Жартылай
өнімдерді

ветеринарлық
санитарлық

сараптау

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3
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БП
ТК

Өсімдік, балық,
ара жəне құс

шаруашылығы
өнімдерін

ветеринариялы
қ санитариялық

сараптау

4 30 8/7 15 45
15

емт.,
к.ж.

120 4

БП
ТК

Ет-сүт
өнімдерінің

технологиясы,
гигиенасы,

санитариясы
жəне

ветеринариялы
қ санитариялық

сараптау

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

БП цикл
бойынша
барлығы

142 795 435 720 1515 435 4260 4 14 23 23 30 26 8 9 5 0 0

КП
ЖК 37 105 60 90 195 60 1110 0 0 0 0 0 0 4 11 5 5 12

Заңнама
жəне

ветеринари
я

мəселелері

КП
ЖК

Ветеринариялы
қ заңнама жəне

нормативтік
құжаттар

4 30 15 15 45 15
емт. 120 4

КП
ЖК

Ветеринарияны
ң заманауи
мəселелері

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3

КП
ЖК

Өндірістік
практика 8

диф.
сына

қ
240 8

Ветеринар
лық істі

КП
ЖК

Ветеринарияда
ғы менеджмент 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5
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ұйымдасты
ру КП

ЖК

Ветеринарлык
кəсіпкерлік

қызмет
5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

КП
ЖК

Диплом алды
практика 12

диф.
сына

қ
360 12

КП
ТК 53 330 180 285 615 180 1590 0 0 0 0 0 4 18 10 10 11 0

Ветеринариялық медицина мамандандыру пəндері

Жануарлар
дың ішкі
аурулары

клиникалы
қ

диагностик
амен

КП
 ТК

Ветеринариялы
қ биологиялық

препараттар
4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

КП
ТК

Жануарлардың
спецификалық
жұқпалы емес

аурулары

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

Ит, мысық
жəне

декоративті
құстар

ауруларының
клиникалық

диагностикасы

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

Терапевтикалы
қ техника 3 15 15 15 30 15

емт. 90 3

КП
ТК

Практикалық
терапия 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

Малдың
өсімін

КП
ТК

Ветеринарлық
акушерлік 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5
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молайту
жəне

босанғанна
н кейінгі

кемістіктер

КП
ТК

Ветеринарлық
андрология 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

КП
ТК

Гинекологиялы
қ аурулар 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

КП
ТК

Жануарларды
жасанды

ұрықтандыру
4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

Жануарлар
мен

құстардың
аурулары

КП
ТК Құс аурулары 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

КП
ТК Төл аурулары 4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

КП
ТК

Ұсақ
жануарлар
аурулары

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3

  Ветеринариялық санитария мамандандыру пəндері

Ветеринар
лық-

санитарлы
қ бақылау

КП
ТК

Ветеринарлық
диагностикумд

ар
4 30 15 15 45 15

емт. 120 4

КП
ТК

Ет-сүт
өнеркəсібі

объектілерінің
ветеринарлық
санитариясы

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

Шекара жəне
көліктегі

ветеринариялы
қ санитариялық

бақылау

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

Далалық
ветеринариялы

қ-
санитариялық

сараптама

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3
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Мал
шаруашыл

ығы
өнімдеріне
қойылатын

талаптар

КП
ТК

Тауартану
жəне мал

шаруашылығы
өнімдерін
сараптау

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

Ет-сүт
өнеркəсібінің
машиналары

мен
жабдықтары

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

Мал
шаруашылығы

өнімдерін
стандарттау

жəне
сертификаттау

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

ХАССП
негіздерімен

ветеринариялы
қ-

санитариялық
сараптама

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Санитарлы
қ бағалау

КП
ТК

Санитарлық
жəне тағамдық
микробиология

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП
ТК

Ветеринарияда
ғы

микробиология
лық зерттеу

əдістері

4 30 15 15 45 15
емт. 120 4

КП
ТК

Жануарлар
шикізатын

санитариялық
бағалау жəне

сараптау

4 30 15 15 45 15
емт. 120 4
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КП
ТК

Мал
шаруашылығы

өнімдерінің
санитарлық-
экологиялық
қауіпсіздігі

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3

КП цикл
бойынша
барлығы

90 435 240 375 810 240 2700 0 0 0 0 0 4 22 21 15 16 12

Қорытынды
аттестация 12 360 12

Барлығы 300 1470 1095 1365 2895 855 9000 30 30 30 30 30 30 30 30 20 16 24

Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі

Семестр Триместр Квартал ЖББП
МК

ЖББП
ЖК БП ЖК БП ТК КП ЖК КП ТК ҚА

Барлығы Ұзақтығы (с.і.
сессия,

каникулсыз),
апта

1 21 5 4 30 18
2 16 13+1 пр 30 19
3 7 23 30 18
4 7 17+3 пр 3 30 30
5 15 15 30 18
6 9+8 пр 9 4 30 30
7 5 3 4 18 30 18
8 5 4 3+8 пр 10 30 30

9,1 5 5 10 20 10
9,2 5 11 16 11

10 12 пр 12 24 19
Барлығы 51 5 103 43 37 49 12 300


