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1. Білім беру бағдарламасы паспорты

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері
Білім беру бағдарламасының (ББ)  миссиясы  болон процесінің принциптерін жəне заманауи сапа стандарттарын іске асыру

арқылы 7М09101 "Ветеринариялық медицина" білім беру бағдарламасы бойынша кадрларды даярлау бойынша ұлттық кеңістіктегі көш
басшылықты жоғары білім беру саласында білім беру қызметтерінің жоғары сапасын ұсынуға қол жеткізуден тұрады.

Білім беру бағдарламасының мақсаты кəсіби мəдениеті бар, кең іргелі білімі бар, бастамашылық, еңбек нарығының жəне
технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделген, командада жұмыс істей алатын, Ветеринариялық медицина саласында қажетті білімі
бар, проблемаларды тұжырымдай жəне шеше алатын, ветеринариядағы əртүрлі кəсіпорындар мен ұйымдарда зерттеу жұмыстарын табысты
жүзеге асыра алатын мамандарды даярлау болып табылады.

Білім бағдарламасының негізгі міндеттері:
-  болашақ магистрлерде негізгі кəсіби құзыреттіліктерді тереңдетіп кəсіби даярлау;
-  барлық кезеңдерінде эксперимент жүргізу шеңберінде магистранттардың өзіндік ізденіс-зерттеу іс-əрекеті үшін алғы шарттар

жасау;
- ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кəсіби қызметте отандық жəне шетелдік тəжірибені пайдалану, алынған

ақпаратты жүйелеу жəне жалпылау;
- инновациялық білім беру ортасын құру;
- білім беру кеңістігін кеңейту;
- заманауи талаптарға жəне тəжірибе талаптарына сəйкес білім деңгейін арттыру;
- кадрлық əлеуетті дамыту;
- университет жанында жəне одан тыс жерлерде құрылған шетел тілдерін оқыту курстарына міндетті түрде бару арқылы ПОҚ-ның

тілдік дайындығын күшейту;
- аграрлық сектор жұмыс берушілерінің білім беру үдерісіне қатысуын кеңейту;
- университеттің алыс жəне жақын шетел ЖОО-мен ғылыми жобалар жəне білім алушылар мен ПОҚ-ның академиялық ұтқырлығы

шеңберінде халықаралық ынтымақтастығын кеңейту.

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы
ББ Ұлттық біліктілік шеңберіне жəне кəсіби стандарттарға сəйкес əзірленді, Дублин дескрипторларымен жəне Еуропалық біліктілік

шеңберімен келісілген, еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. ББ терең ғылыми-педагогикалық жəне
зерттеу даярлығы бар жоғары оқу орындары, ғылыми ұйымдар, колледждер үшін жоғары білікті жəне бəсекеге қабілетті ветеринария
ғылымдарының магистрлерін (ғылыми-педагогикалық бағыт) жəне терең кəсіби даярлығы бар ауыл шаруашылығы, агроөнеркəсіптік кешен,
экономика, қызмет көрсету жəне бизнес салалары үшін ветеринария магистрі (бейіндік бағыт) даярлауды көздейді.

7М09101-Ветеринариялық медицина білім беру бағдарламасы пəндерді оқытудың модульдік жүйесі негізінде жобаланған жəне
жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттерді қалыптастыратын 6 модульден тұрады.
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ББ 7М09101-Ветеринарлық медицина базалық жəне кəсіби пəндер циклі модульдерді қамтиды:
- Əлеуметтік-гуманитарлық пəндер
- Ветеринария мəселелері жəне жануарлар ауруларының диагностикасы / Иммунологиядағы зерттеу əдістері
- Ветеринариядағы заманауи зерттеу əдістері
- Жануарлардың топографиялық анатомиясы жəне хирургиясы / Хирургиялық қызмет көрсету кезіндегі ветеринарлық көмек
- Ветеринарлық терапия жəне репродуктология / Ауыл шаруашылығы жануарлары ауруларының диагностикасы
- Инфекциялық жəне инвазиялық аурулардың диагностикасы жəне алдын алу / Паразиттік жəне жұқпалы аурулардың терапиялық

аспектілері.
Магистратурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттер көлемімен анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген

көлемін игеру жəне магистр дəрежесін алу үшін күтілетін оқу нəтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
білім беру бағдарламасы толық игерілген болып есептеледі.

Магистратура бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі өлшемі білім алушының барлық оқу кезеңінде келесі
академиялық кредиттерді игеру болып табылады.:

- кемінде 120 академиялық кредит-ғылыми-педагогикалық бағыт (2 оқу жылы)
- кемінде 90 академиялық кредит-бейіндік бағыт (1,5 жыл оқу)
- кемінде 60 академиялық кредит-бейіндік бағыт (1 оқу жылы).

1.3 Біліктілік сипаттамасы
Кəсіби қызмет саласы:
- аграрлық жəне биологиялық бағыттағы жоғары, орта-арнайы, кəсіптік-техникалық оқу орындарындағы педагогикалық қызмет;
- ғылыми-өндірістік мекемелердегі ғылыми жұмыс;
- жергілікті, аудандық, облыстық, республикалық органдар аппараттарындағы басқару қызметі Қорғаныс министрлігі, ІІМ, ҰҚК;
- ветеринарлық жəне биологиялық бағыттағы мемлекеттік жəне жеке құрылымдардағы кəсіби қызмет.
Кəсіптік қызмет объектілері:
- биологиялық препараттарды дайындау жəне сапасын бақылау жөніндегі биокомбинаттар мен басқа да кəсіпорындар;
- мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, балық шаруашылығы, ара шаруашылығы өнімдерін көтерме жəне бөлшек саудада өткізу

мекемелері;
- жергілікті, ауылдық, аудандық, облыстық, республикалық мемлекеттік ветеринариялық бөлімшелер, қолдан ұрықтандыру пункттері

жəне т. б.;
- ветеринариялық, биологиялық бағыттағы ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары;
- ғылыми-өндірістік мекемелер;
- əскери-ветеринарлық қызмет;
- аграрлық жəне биологиялық бейіндегі жоғары, орта арнаулы жəне кəсіптік-техникалық оқу орындары.
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Түлектердің кəсіби қызметінің типтік міндеттері:
- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулары кезіндегі диагностика, емдеу жəне алдын алу;
- ветеринарияда ғылыми-зерттеу қызметінің əдістерін қолдану;
- ветеринариялық іс-шаралардың барлық түрлерінің кешенін ұйымдастыру жəне жоспарлау;
- биопрепараттарды тиімді жəне ұтымды пайдалану: вакциналар, сарысулар, диагностикумдар жəне басқа да биологиялық белсенді

заттар мен қоспалар.
ББ 7М09101-Ветеринариялық медицина магистрлері келесі кəсіби қызмет түрлерін орындай алады:
- ұйымдастыру-технологиялық;
- өндірістік-басқарушылық;
- бақылау;
- ғылыми;
- білім беру (педагогикалық).
Ұйымдастыру-технологиялық қызметі:
- ауру жануарлар мен құстарды жалпы клиникалық жəне зертханалық тексеру, оның ішінде ветеринариялық зертхананың,

ветеринариялық пункттердің маманы ретінде;
- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы жəне жұқпалы емес ауруларының, сондай-ақ антропозооноздардың

таралуының алдын алуға бағытталған диагностикалық, терапиялық жəне профилактикалық іс-шаралар;
- қолдан ұрықтандыру пунктінің қызметін басқару;
- жануарлардан алынатын өнімдердің ветеринариялық-санитариялық сараптамасы.
Өндірістік-басқару қызметі:
- Қазақстан Республикасының аумағында ветеринариялық заңнаманың сақталуын бақылау;
- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы жəне жұқпалы емес ауруларының, сондай-ақ антропозооноздардың

таралуының алдын алуға бағытталған профилактикалық іс-шаралар;
- мал шаруашылығы, құс шаруашылығы жəне балық шаруашылығы қызметкерлерінің жануарлар мен құстармен жұмыс істеу

кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтауын оқыту жəне бақылау;
- балық шаруашылығы, құс шаруашылығы, мал шаруашылығы, Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне сату кезінде

ветеринарлық-санитарлық ережелердің сақталуын бақылау.
Бақылау қызметі:
- ауру жануарларға жалпы клиникалық жəне зертханалық зерттеу жүргізу;
- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы, инвазиялық жəне жұқпалы емес ауруларының диагностикасы, олардың

этиологиясы, патогенезі, клиникасы негізінде.
Жобалау қызметі:
-азық-түлік, ет-сүт өнеркəсібі, сауда желісі, ветеринарлық емдеу орындары, станциялар, зертханалар, дəріханалар, мал шаруашылығы

үй-жайлары объектілерінің құрылысы кезінде жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеуге қатысу.
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Ғылыми-зерттеу қызметі:
- ветеринариялық жəне биологиялық бағыттағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде ғылыми зерттеулер мен əзірлемелер, эксперименттер

жүргізу.
Білім беру (педагогикалық) қызметі:
- жоғары жəне орта арнаулы оқу орындарында педагогикалық жұмыс.

2. Оқыту нəтижелері (негізгі компетенциялар)

ББ 7М09101-Ветеринариялық медицина магистрлері келесі негізгі құзыреттерге ие:
- тұлғааралық, əлеуметтік-этикалық, экономикалық жəне ұйымдастыру-басқару салаларында нақты ғылымды зерттеудің ғылыми

əдістері мен тəсілдерін қолдана білу; тұлғалық жəне кəсіби бəсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік,
мəдени, құқықтық жəне этикалық нормаларына сүйену (N 1);

- жоғары жəне орта арнайы оқу орындарында сабақ бере білу (N 2);
- жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы, жұқпалы емес аурулары мен улануының тірі кезіндегі жəне өлгеннен кейінгі

дифференциалды диагностикасы техникасын орындай білу, жануарлар мен құстардың барлық түрлерінің (N 3);
-  жануарлардың,  құстардың жəне балықтардың жұқпалы,  инвазиялық жəне жұқпалы емес ауруларын олардың этиологиясын,

патогенезін, клиникасын білу (N 4);
- ветеринариялық жəне биологиялық бағыттағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде ғылыми зерттеулер жүргізуге жəне эксперименттер

жасауға қабілетті болу (N 5);
- вакциналар, сарысулар, диагностикумдар жəне басқа биологиялық белсенді заттар мен қоспалар биопрепараттарды тиімді жəне

ұтымды пайдалануға қабілетті (N 6);
- ветеринариялық акушер дағдыларына жəне жануарлардың репродуктивті ағзаларының патологиясын біледі, сондай-ақ ауыл

шаруашылығы жануарларын қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыруға жəне бақылауға қабілетті (N 7).
- ауру жануарларға жалпы клиникалық жəне зертханалық зерттеулер жүргізуге қабілетті болу (N 8);
- ауыл шаруашылық жануарлардың, құстардың жəне балықтардың жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулары кезінде диагностикалауды,

емдеуді жəне алдын алуды жүргізе білу (N 9).
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3. Пəндер сипаттамасы
№ Пəн атауы Пəннің қысқаша мазмұны

(30-50 сөз)
Кредит
саны

2 жыл/
1,5 жыл/

1 жыл

Қалыптасатын құзыреттіліктер (коды)

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

1
Ғылым

тарихы мен
философиясы

Пəн магистранттарда адам болмысының мəн-мағынасына
дүниетанымдық қарым-қатынасты, сондай-ақ арнайы
ғылымды, жалпы ғылыми парадигмалардың гуманистік
құрамдастарын бөлуді қалыптастырады, біртұтас
дүниетанымды қалыптастырады, қоғамдағы өз орнын
ұстанымымен, өзекті заманауи гуманистік ұстанымымен
анықтайды.

3/-/- + +

2
Шет тілі
(кəсіби

бағытталған)

Мамандық бойынша болашақ мамандықтың
ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін
үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген кəсіптік-
бағдарлы оқыту, қосымша кəсіби білім алу, лексикалық
минимум алу, терминологияны оқу, студенттерді ғылыми
мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға
дайындау, кəсіби тілде қарым-қатынас жасау

5/2/2 +  +

3
Жоғары

мектептегі
педагогика

магистранттарды жоғары мектеп педагогикасының
мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігімен, курс
саясатымен, магистранттар оқу барысында алған дағдылары
мен іскерліктерімен таныстырады. Пəн педагогикалық
заңдылықтарды, мəнін, принциптерін, əдістерін жəне оқыту,
тəрбиелеу, дамыту жəне табысты қызмет мүддесінде кəсіби
даярлықты қарастырады.

5/-/- +  +

4 Басқару
психологиясы

Пəн басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын
арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық
жағдайлары мен ерекшеліктерін талдауды қамтитын басқару
қызметінің психологиялық заңдылықтарын қарастырады.
Басқару психологиясының теориялық-əдіснамалық жəне
практикалық негіздері туралы базалық білім жүйесін

3/2/2 +  +
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қалыптастырады, басқару психологиясының білімін қолдана
отырып, түрлі өмірлік жəне кəсіби міндеттерді талдауға
үйретеді.

5 Менеджмент

Басқару мазмұнын қарастырады жəне зерделейді жəне
классикалық менеджмент негіздерін меңгеруге мүмкіндік
береді, басқару принциптері, функциялары мен процестері
туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің
түрлі түрлерін жүзеге асырудың жəне басқару жүйелерін
талдаудың нақты дағдыларын əзірлейді.

-/2/2 +  +

6 Клиникалық
диагностика

Пəн білім алушыларда емдеу-алдын алу іс-шараларын
жоспарлау жəне жүзеге асыру мақсатында ауру жануардың
жағдайы мен ауруын анықтаудың қазіргі заманғы əдістері
(Клиникалық, зертханалық, аспаптық) жəне дəйекті
кезеңдерін білімдерін қалыптастырады. Курсты меңгеру
нəтижесінде студент диагноз қою мақсатында жағдайды
талдау дағдылары бар.

5/3/4 +  +

7

Клиникалық
ветеринария-

дағы
зертханалық
диагностика

əдістері

Клиникалық ветеринариядағы диагностиканың зертханалық
əдістері-қажетті диагностикалық жəне емдеу-алдын алу іс-
шараларын анықтау мақсатында ауруларды анықтаудың
қазіргі заманғы əдістері мен дəйекті кезеңдерін зерттейтін
клиникалық ветеринарияның бөлімі. Пəн зертханалық
зерттеулерді əдістемелік, техникалық, ұйымдастырушылық
қамтамасыз етуді жəне практикалық орындауды
қарастырады.

5/3/- +  +

8

Жануарлар-
дың

гинекология-
сы жəне

андрологиясы

Пəн білім алушыларда жануарлардың гинекологиясы жəне
андрологиясы мəселелері бойынша теориялық білім мен
практикалық дағдыларды қалыптастырады, қажетті
диагностикалық жəне емдеу-алдын алу іс-шараларын
анықтау мақсатында гинекологиялық жəне андрологиялық
ауруларды анықтаудың заманауи əдістері мен дəйекті
кезеңдерін зерттейді.

5/3/- + +

9
Жануарлар

патологиясында
ғы заманауи

Пəн жалпы нозологияның негізгі ұғымдары мен қазіргі
концепцияларын; этиологиясын, аурулардың функциогенезі
мен морфогенезінің жалпы заңдылықтарын, сауығу,

5/3/4 +  +
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зерттеу əдістері асқынулар, нəтижелердің құрылымдық негіздерін; патогенді
факторлардың əсер етуіне жəне сыртқы ортаның өзгеретін
жағдайларына жауап ретінде бейімделу реакцияларын;
қандай да бір аурудың пайда болу жиынтықтарын; ауру
жануардағы жүйе қызметінің негізгі заңдарын анықтауды
үйренеді.

10

Жануарлардың
иммундық
жүйесінің
аурулары

Пəн клиникалық жəне зертханалық белгілері бар иммундық
жүйе патологиясының негізгі түрлерін; клиникалық
тəжірибеде қолданылатын иммундық бұзылыстарды зерттеу
əдістері мен аппаратураларын ашады.;
иммундық патологияны емдеуге қолданылатын негізгі
терапиялық тəсілдер.

5/3/- + +

11

Жұқпалы
аурулар мен
вакциналар

иммунологиясы

Пəн білім алушыларда жануарлардың иммунитетінің
құрылымдық-функционалдық құрылымы туралы қазіргі
заманғы түсініктерді, иммунитет жүйесінің орталық
жасушаларының қызмет етуі мен дифференциялану
процестерін білуді қалыптастырады. Иммунитет жүйесінің
антигендері мен изоантигендері, тынышталған жəне
белсендірілген жасушаларының өнімдері жəне осы
жасушалардың иммунологиялық маңызы бар мембраналық
молекулалары туралы заманауи түсінік берілді, сондай-ақ
вакциналарды жұқпалы аурулар кезінде қолдану
қарастырылады.

5/3/- +  +

12

Ветеринария-
лық

медицинаның
қазіргі

мəселелері

Пəн білім алушыларда ветеринарлық медицинаның қазіргі
мəселелері туралы түсініктерді қалыптастырады.
Қазақстанда жəне шетелде жануарлардың жұқпалы жəне
жұқпалы емес ауруларынан келтірілген экономикалық
шығын туралы мəселелерді ашады. Жұқпалы этиология
аурулары бойынша Қазақстандағы жəне шетелдегі қазіргі
заманғы жағдай мəселелерін қарастырады.

4/5/3 +  +

13

Ветеринария-
лық

медицинадағы
кешенді терапия

Пəн білім алушыларда жануарлардың терапиясының негізгі
принциптері (физиологиялық, кешенді, белсенді жəне
экономикалық мақсаттылық принципі) туралы білімді
қалыптастырады. Курс жұқпалы емес сипаттағы аурулардың

5/5/3 + +
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жəне терапевтік
техника

жалпы алдын алу, этиология, патогенез, симптоматика,
емдеу əдістері мен алдын алу мəселелерін ашады.

14
Эксперименттің

теориясы мен
əдістері

Пəн эпизоотологиялық зерттеу, эпизоотологиялық
мониторинг əдістерін, сондай-ақ ғылыми-өндірістік
эксперименттерді ұйымдастыруды жəне қоюды
қарастырады. Зертханалық зерттеулердің теориялық
негіздерінің мəселелерін, ғылыми зерттеулердің қазіргі
заманғы əдістерін жəне жұмыс процесіндегі бақылау
өлшемдерінің сипатын, ғылыми зерттеулерді жоспарлау
жəне оның теориялық фазасын, ғылыми зерттеу əдістерін
іріктеу, аппаратураны, реактивтер мен зерттелетін
материалды дайындау.

5/-/- + +

15
Жануарлардағы

хирургиялық
операциялар

Пəн хирургиялық құралдар мен құрал-жабдықтардың
көмегімен жануарлар ағзасының функцияларын жедел
əдіспен емдеу, қалпына келтіру жəне түзету мақсатында
ветеринариялық хирургпен жүзеге асырылатын əртүрлі
күрделіктегі өзара байланысты хирургиялық
манипуляциялар кешенін қарастырады. Курс өндірістік мал
шаруашылығы жағдайында жануарлардың
жарақаттануының алдын алуға жəне хирургиялық
аурулардың алдын алуға назар аударады.

4/3/- + +

16

Үй
жануарларының

облыстық
топографиялық

анатомиясы

Пəн оның дамуы мен функцияларына байланысты ағзаның
құрылысын зерттейді. 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.

3/4/- + +

17

Ауыл
шаруашылығы

малдарын
өсімін молайту
биотехнологияс

Пəн репродуктивті жүйенің жыныстық процестерінің
патологиясы мен нормалары бойынша теориялық білім мен
тəжірибелік дағдыларды қарастырады, бедеуліктің
себептерін жəне ауыл шаруашылық малдарындағы
гинекологиялық патологиялардың алдын алу, емдеу,

3/5/- + +
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ы диагностикалаудың негізгі принциптерін анықтайды.

18
Жануарлардың
жиі кездесетін
ішкі аурулары

Пəн білім алушыларда жануарларды клиникалық зерттеудің
жалпы жəне арнайы əдістері, алдын алу, Жалпы терапия
жəне жануарлардың ішкі аурулары кезіндегі физиотерапия
бойынша теориялық жəне практикалық білімді
қалыптастырады. Курс сондай-ақ жануарлардың жиі
кездесетін ішкі ауруларының этиологиялық факторларын,
диагностикасының, терапиясының жəне
профилактикасының əдістерін ашады.

3/3/5 +  +

19

Жануарлар-
дың

паразиттік
ауруларын
алдын алу

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.

3/5/- +  +

20

Зертханалық
жануарлардың

жұқпалы
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.

3/5/4 +  +

21

Ұсақ
малдардағы

хирургиялық
операциялар

"Ұсақ малдардағы хирургиялық операциялар" пəні
хирургиялық құралдар мен жабдықтардың көмегімен ұсақ
мал ағзасының функцияларын қалпына келтіру жəне түзету
мақсатында ветеринарлық хирургпен жүзеге асырылатын
түрлі күрделіліктегі өзара байланысты хирургиялық
манипуляциялар кешенін қарастырады.

4/3/- + +

22
Жедел

ветеринариялық
жəрдем

Пəн жедел ветеринарлық көмек көрсету мəселелерін
зерттейді. Бұл пəннің негізгі міндеті білім алушыларға
жануарлар өміріне қауіп төнген жағдайда оларға қажетті

3/4/4 + +
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көмек көрсетуге үйрету болып табылады. Осы затты зерттей
отырып, жануарларға алғашқы емдік көмек көрсету əдістері
мен тəсілдерін меңгеру қажет

23

Ауыл
шаруашылығы

жануарларының
өсімін молайту

сапасының
диагностикасы

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.

3/5/- +  +

24

Ауыл
шаруашылығы

құстарының
аурулары

Пəн құстарды клиникалық зерттеудің жалпы жəне арнайы
əдістері, алдын алу, Жалпы терапия, физиотерапия,
терапиялық техника, этиология, патогенез,
патологоанатомиялық өзгерістер, симптоматика, ағым,
диагностика жəне дифференциалды диагностика, емдеу
жəне алдын алу шараларын əзірлеу бойынша теориялық
жəне практикалық білімді қалыптастырады.

3/3/5 + +

25

Жануарлардың
паразиттік

ауруларының
терапиялық
аспектілері

Пəн ветеринарлық паразитологияның жалпы жəне жеке
мəселелерін зерттейді, сонымен қатар болашақ
ветеринарлық дəрігерлерді паразиттік аурулардың кең
ауқымымен жан-жақты таныстырады. Адам мен
жануарларға ортақ зооноздық аурулардың
қоздырғыштарына ерекше көңіл бөледі.

3/5/- +  +

26 Аллергология

Пəн клиникалық жəне зертханалық белгілері бар иммундық
жүйе патологиясының негізгі түрлерін; клиникалық
тəжірибеде қолданылатын иммундық бұзылыстарды зерттеу
əдістері мен аппаратураларын ашады.;
иммундық патологияны емдеуге қолданылатын негізгі
терапиялық тəсілдер.

3/5/- +  +
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4. Модульдер сипаттамасы

Модуль Құраушы
компоненттің атауы

Пререквизиты
2 жыл /  1 -1,5

жыл
Оқу нəтижесі

Əлеуметтік-
гуманитарлық

пəндер

Ғылым тарихы мен
философиясы

Қазіргі заман тарихы,
Философия

табиғатты, ғылымды ұйымдастыру жəне қызмет ету принциптерін,
оның модельдерін, образдарын жəне ойлау стилін қалыптастыру
тұрғысынан ғылым тарихын білу
ғылыми жəне философиялық ойдың өзара байланысын; Ғылым
тарихы мен философиясының іргелі негіздері мен ұғымдық
аппаратын білу
ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын міндеттерді
қалыптастыру жəне қажетті зерттеу əдістерін таңдауды істей білу
Ғылым тарихы мен философиясы негізінде заманауи теория мен
тəжірибенің болмысын талдауды істей білу
ғылыми-зерттеу қызметін жүргізуге жəне ғылым тарихы мен
философиясының іргелі негіздерін меңгеруге қабілеті болуы
қазіргі заманғы жаһандық өркениеттің дамуындағы философиялық
мəселелерді шешуге жəне ойлау стилінің түсініктерін меңгеруге
қабілетті

Шет тілі (кəсіби
бағытталған) Шетел тілі

білім беру бағдарламасының ерекшелігі бойынша қолданылатын
ағылшын сөйлемінің құрылымын, ұсыныстар түрлерін, кəсіби
терминдерді білу
шет тілінде мəтінді құрастыру жəне тереңдетілген лексика-
грамматикалық мəтінді білу
ғылыми ақпаратты алу жəне беру үшін білім беру бағдарламасы
бойынша əдебиетті шет тілінде өз таңдауы бойынша оқи білу
алынған ақпаратты аннотация, рефераттар аудармалары түрінде
ресімдей білу, əңгіме жүргізу, шет тілінде хабарламалар мен
баяндамалар жасай білу
оқу бағдарламасында қарастырылған лексикалық минимум шегінде
сөйлеуді дұрыс оқуға, аударуға қабілетті
шет тілі білімін ғылыми-зерттеу жұмысында, шет тілінде мəтін
құрастыруда қолдануға қабілетті
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Жоғары мектептегі
педагогика

Не требуется

педагогиканың негізгі санаттарын, педагогика ғылымының
категориялық құрылысын, педагогиканың басқа ғылымдармен
байланысын білу
жоғары білім берудің даму тарихын, педагогикалық үрдістің
ерекшелігін, құрылымын жəне құру моделін білу
педагогикалық құбылыстардың табиғатын талдай жəне
мəдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуды істей білу
педагогикалық практикадан қиын жағдайларда жедел бағдарлай
жəне өзекті міндеттерді тиімді шешуді істей білу
өзін жəне айналасындағыларды диагностикалауға жəне зерттеуге,
педагогикалық үдерісті басқаруға қабілетті
педагогикалық білімдерді кəсіби қызметте пайдалану, кəсіби ойлауға
қабілетті

Басқару психологиясы Талап етілмейді

басқару психологиясы, басқару стилінің теориясы мен жіктелуі,
міндеттері мен қолдану саласын білуі
персоналдың жетілуі мен бағыттылығын, жұмыс ұжымын
қалыптастыру кезеңдерін жіктеу тəсілдерін білуі
басқару психологиясының теориясын пайдалана отырып, өмірлік
жəне кəсіби мəселелерді талдауды істеу білуі
өндірістік жанжалдарды алдын алу жəне өндірістік жанжалдарды
басқару жəне психоэмоционалдық жұмысты істей білуі
негізгі басқару функциялары мен көпшілік алдында сөйлеу
дағдыларын іске асыруға қабілетті
өндірістік жиналыстар, кеңестер өткізуге, басқару психологиясынан
қабілетті

Менеджмент Талап етілмейді

менеджмент туралы негізгі ұғымдарды, ұйымдағы ғылым жəне
кəсіби қызмет түрі туралы білу
менеджменттің принциптерін, əдістерін жəне функцияларын,
ұйымның тиімді қызметі үшін басқарушылық шешімдердің рөлі мен
мəнін білу.
кəсіби қызмет процесінде менеджментте алынған білімді
пайдалануды істеу білуі
ұйымды өзара байланысты элементтер жүйесі ретінде қарастыруды,
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сондай-ақ ақпаратты басқару қызметінің пəні ретінде қолдана білуді
коммуникативтік жəне ұйымдастырушылық дағдыларды басқара
алуда қабілетті
кадрлық саясатты жүргізуге қабілетті

Ветеринария
мəселелері жəне

жануарлар
ауруларының

диагностикасы

Клиникалық
диагностика

Жануарлар
физиологиясы жəне

биохимиясы

клиникалық зерттеу сызбасын, клиникалық зерттеу жүргізу кезінде
жануарларды бекіту жəне келу тəсілдерін білуі
жануарлармен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін жəне
жеке гигиена шараларын, клиникалық жəне биохимиялық талдау
үшін зерттелетін материалды алу ережелерін білуі
жануарларды зерттеудің жалпы, арнайы жəне зертханалық əдістерін
тиімді жəне тиімді қолдануды істеу білуі
жануарлардан қан, зəр, нəжіс, асқазанның ішіндегісін,
қарыншаларды алу жəне қорытынды жасау үшін оларға талдау жасай
білуі
клиникалық-зертханалық зерттеулер негізінде жүйелер мен
органдардың қалыпты жəне патологиялық жағдайының дəрежесін
анықтауға қабілетті
диагноз қою жəне аурудың симптоматологиясын анықтау үшін
анықталған симптомдар мен синдромдарды байланыстыра алуда
қабілетті

Клиникалық
ветеринариядағы

зертханалық
диагностика əдістері

Ветеринариялық
микробиология жəне

вирусология

жануарлар ауруларын зертханалық диагностикалау əдістерін,
сондай-ақ əр түрлі зертханалардың құрылымын білуі
зертханалық аспаптарды, жабдықтарды жəне аппаратураны білуі
қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қауіпсіздікті сақтай отырып
зерттеулер мен талдауларды жүргізу үшін жұмыс орнын,
жабдықтарды дайындауды істеу білуі
күрделі заманауи жабдықтарды талап етпейтін сапалық жəне сандық
талдау əдістерін жүргізуді істеу білуі
кез келген зертханалық зерттеулерді тиімді жəне нəтижелі
ұйымдастыруға жəне оларды өз бетінше жүргізуге қабілетті
зерттеу нəтижелеріне байланысты қорытынды жасауға, қорытынды
жасауға жəне оңтайлы шешімдер қабылдауға қабілетті

Жануарлар патологиясы аналықтар мен еркектердің жыныстық аппаратының құрылысы мен
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Жануарлардың
гинекологиясы жəне

андрологиясы

физиологиясының ерекшеліктерін, жыныстық процестердің ағымын,
ұрықтандырудың оңтайлы уақыты мен еселігін білуі
жүктіліктің қалыпты ағымы, босанғаннан кейінгі кезең, бедеуліктің
себептері мен түрлері, сүт безі жəне жаңа туған нəрестелер аурулары
үшін жағдайды білуі
жыныстық феномендерді жəне жүктілікті анықтай білуі, бедеулікті
диагностикалау, акушерлік жəне гинекологиялық ауруларды емдеу
жəне алдын алуды істеу білуі
ауыр босану кезінде көмек көрсете білу, босандыру операцияларын
жүргізу, жануарларды өсіру жұмысының мəселелерін өз бетінше
шешуді істеу білуі
жүктілікті, босандыру диагностикасын, Акушерлік жəне
гинекологиялық патологияларды, жаңа туған нəрестелер ауруларын
емдеуді жүргізуге қабілетті
жүктілік, босану жəне босанудан кейінгі кезең, сүт безін
патологиясын диагностикалау, емдеу үшін жағдай жасай алуда
қабілетті

Иммунологиядағы
зерттеу əдістері

Жануарлар
патологиясындағы
заманауи зерттеу

əдістері

Жануарлар патологиясы

жасушаларды, тіндерді жəне ағзаларды құрылымдық ұйымдастыру
негізінде ағзаның дамуы мен тіршілік əрекетінің негізгі
заңдылықтарын білу
аурулардың пайда болуы, дамуы жəне аяқталуында ағзаның
реактивтілігі мен жағдайы, себептерінің ролін білу
патологиялық жəне компенсаторлық-бейімделу реакцияларын,
патологияның əр түрлі формаларында ағзаның функционалдық
резервтерін анықтай білу
деректерді талдай білу, олардың негізінде патологиялық
процестердің даму себептері мен механизмдері туралы қорытынды
жасай білу
қалыпты жəне патологиядағы қызметтің физиологиялық жəне
патологиялық көрсеткіштерін сандық жəне сапалық бағалауға
қабілетті
патологиялық үрдістер кезінде лейкоцитарлық формуланы
клиникалық, гематологиялық, зертханалық, есептеу жəне талдау
жүргізуге қабілетті.
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Жануарлардың
иммундық жүйесінің

аурулары

Ветеринариялық
микробиология жəне

вирусология

иммундық ауруларды диагностикалау үшін жануарлар мен
мəйіттерден биоматериалдарды іріктеу қағидаларын білу
биоматериалдарды зерттеу үшін зертханада орау жəне жіберу
ережесін білу
иммунологиялық талдау нəтижелерін дұрыс түсіндіруді білу
диагнозды нақтылау үшін патматериалға зерттеу жүргізе білу
иммундық ауруларды диагностикалаудың принциптері мен мəнін
анықтауға қабілетті
иммундық аурулардың ерекшеліктері мен факторларын анықтауға
қабілетті.

Жұқпалы аурулар мен
вакциналар

иммунологиясы

Жануарлардың
иммундық жүйесінің

аурулары

жұқпалы аурулар мен вакциналар иммунологиясын білуі
вакциналарды қолданудың мəні мен заңдылықтарын, жұқпалы
аурулардың номенклатурасы мен жіктелуін білуі
иммунологиялық жұқпалы аурулар кезінде диагноз қою, эпизоотияға
қарсы іс-шаралар жоспарын құру, жануарларға вакцинация жүргізуді
істеу білуі
зертханалық зерттеулер үшін патологиялық материал ала білу,
инфекциялық ауруларға бактериологиялық, серологиялық жəне
аллергиялық зерттеу жүргізуді білуі
иммунологиялық талдау жүргізуге, иммунологиялық диагноз қоюға
қабілетті
сауықтыру іс-шараларының жоспарын жасауға, зертханаға жіберу
үшін патматериалдарды алуға қабілетті

Ветеринариядағы
заманауи зерттеу

əдістері

Ветеринариялық
медицинаның қазіргі

мəселелері
Жануарлар патологиясы

Қазақстан мен шетелдердегі ветеринарияның қазіргі жай-күйін,
сондай-ақ даму болашағын білуі
ҚР ветеринарлық қызметінің міндеттерін, ҚР ветеринария
саласындағы нормативтік жəне заңнамалық құжаттарын білуі
жануарлар ауруларын диагностикалаудың классикалық жəне
заманауи əдістерін жүргізе білу, жануарлар аурулары кезінде алдын
алу жəне сауықтыру іс-шараларын жүргізе білу
жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулар бойынша ветеринарлық
салауаттылықты қамтамасыз етуге ықпал ететін ветеринарлық алдын
алу шараларын ұйымдастыру жəне жүргізуді істеу білуі
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ветеринарлық қызметті лицензиялауды жүргізуге, жануарлардың əр
түрлі ауруларына мониторинг жүргізуге жəне болжауға қабілетті
жұқпалы жəне жұқпалы емес аурулар кезінде жануарларды емдеудің
жалпы принциптерін қолдануға қабілетті

Ветеринариялық
медицинадағы

кешенді терапия жəне
терапевтік техника

Жануарлар патологиясы

жануарларға дəрілерді енгізу техникасын жəне
иммуномодуляциялық терапия əдістемесін білу
физиотерапиялық техниканы жəне физиотерапия құралдарын білу
тік ішектен бөгде денелерді алып тастауға устеу білу
жануарларға клиникалық тексеру жүргізу жəне алмастыру
терапиясын қолдана білу
жануарларға кешенді терапия жəне ультрадыбыстық терапия
жүргізуді ұйымдастыруға қабілетті
жануарларға клиникалық тексеру жүргізуге жəне физиотерапия
əдістерін қолдануға қабілетті

Эксперименттің
теориясы мен əдістері

Ветеринариялық
микробиология жəне

вирусология

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруды, сондай-ақ ғылыми-зерттеу
мекемелерінің құрылымын білуі
ғылыми зерттеулердің мəнін жəне зертханалық үй-жайларға
қойылатын талаптарды білуі
эпизоотологиялық зерттеулер жүргізе жəне зерттеуді жоспарлауды
істеу білуі
арнайы жəне қосымша зерттеу əдістерін жүргізуді істеу білуі.
ғылыми-өндірістік эксперименттерді ұйымдастыру жəне қою,
сондай-ақ ғылыми жұмысты жаза алуда қабілетті
алдыңғы қатарлы ғылыми мекемелерде жəне жақын жəне алыс
шетелдерде қолданылатын ғылыми зерттеулердің жаңа əдістерін
қолдануға қабілетті

Жануарлардың
топографиялық

анатомиясы жəне
хирургиясы

Жануарлардағы
хирургиялық
операциялар

Жануарлар
морфологиясы

жануарлардың ағзалары мен тіндерінің түрлік жəне жас
ерекшелігіндегі топографиялық анатомиясын білуі
хирургиялық аурулардың этиологиясы мен патогенезін, диагностика
əдістерін, емдеу жəне алдын алу принциптерін білуі
себептерін анықтау, диагноз қою жəне хирургиялық патологияларда
емдеу-алдын алу шараларын жүргізуді істеу білуі
хирургиялық патологиялар кезінде тіндердегі, ағза
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жасушаларындағы өзгерістерді анықтай білу жəне оларды
диагностикалау мен емдеу кезінде қолдана білуі
хирургиялық патологияны анықтауға бағытталған жануарларды
диспансерлеуді жүргізуге қабілетті
жануарлардың өнімділігін хирургиялық əдістермен арттыруға,
ағзаның физиологиялық қасиеттерін қалпына келтіруге қабілетті

Үй жануарларының
облыстық

топографиялық
анатомиясы

Жануарлардағы
хирургиялық
операциялар

үй жануарлары ағзасының құрылысын, бұлшық еттердің орналасуын
жəне олардың өзара байланысын білуі
буындардың, қан тамырларының, нервтердің, лимфа түйіндерінің
орналасуын, үй жануарларының тұқымдық, жас морфологиялық
ерекшеліктерін білуі
гистологиялық препараттарда ағзалар мен тіндерді ажыратуды істеу
білуі
гистологиялық жəне анатомиялық препараттарды дайындауды істеу
білуі
үй жануарларының топографиялық құрылысын ажыратуға қабілетті
жануарлардың құрылысын тұқымдық, жас морфологиялық
ерекшеліктері бойынша ажыратуға қабілетті

Ветеринарлық
терапия жəне

репродуктология

Ауыл шаруашылығы
малдарын өсімін

молайту
биотехнологиясы

Жануарлардың
гинекологиясы жəне

андрологиясы

жануарларды ұрықтандыру жəне өсімін молайту бойынша ғылым
мен озық тəжірибеге қол жеткізу
асылдандыру жұмысын жəне қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру
мəселелерін білу
жануарларды қолдан ұрықтандырудың озық технологияларын енгізе
білу
ауыл шаруашылығы жануарларын қолдан ұрықтандыруды
ұйымдастыру жəне бақылау іскерлігі
қолдан ұрықтандыру пунктінің жұмыс сапасын арттыру жөніндегі
ұйымдастыру іс-шараларын жоспарлауға қабілетті
мал шаруашылығы пункті мен объектілерінің санитарлық-
зоогигиеналық жағдайын бақылауға қабілетті

Жануарлардың жиі
кездесетін ішкі

Эксперименттің
теориясы мен əдістері /

жануарларды клиникалық-зертханалық зерттеудің заманауи
əдістерін білуі
заманауи ветеринариялық терапияның принциптері мен əдістерін,
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аурулары Жануарлар
физиологиясы жəне

биохимиясы

ауру процесін тану əдістемесін білуі
жануарларды зерттеудің физикалық жəне аспаптық-зертханалық
əдістерін тиімді жəне тиімді қолдана білуі
биологиялық материалды клиникалық-зертханалық зерттеу
нəтижелерін талдай білуі
жануарлардың жиі кездесетін ішкі аурулары кезінде емдеу-алдын
алу іс-шараларын диагностикалау, əзірлеу жəне жүргізуге қабілетті
аурудың симптоматологиясын анықтауға жəне кəсіби диагноз қоюға
қабілетті

Инфекциялық жəне
инвазиялық
аурулардың

диагностикасы
жəне алдын алу

Жануарлардың
паразиттік ауруларын

алдын алу

Эксперименттің
теориясы мен əдістері /

Ветеринариялық
медицинаның қазіргі

мəселелері

паразитологияның жалпы сұрақтарын биологиялық ғылым ретінде
білу
ауыл шаруашылығы жəне өнімсіз жануарлардың, құстар мен
балықтардың аса маңызды инвазиялық ауруларын білу
инвазиялық аурулар бойынша эпизоотиялық жағдайды болжауды
істеу білу
қоздырғыштардың биологиялық ерекшеліктері негізінде инвазиялық
ауруларға қарсы емдеу-алдын алу шараларын ұйымдастыра білу
аса маңызды экономикалық жəне əлеуметтік маңызды инвазиялық
ауруларға мониторинг жүргізуге жəне болжауға қабілетті
гельминтоздардың, арахноздардың, энтомоздардың жəне
протозооздардың клиникалық жəне зертханалық диагностикасын
жүргізуге қабілетті

Зертханалық
жануарлардың

жұқпалы аурулары

Эксперименттің
теориясы мен əдістері /

Ветеринариялық
медицинаның қазіргі

мəселелері

жұқпалы аурулар мен жұқпалы аурулардың эпизоотологиясы мен
əдістерін, табиғатын білу
эпизоотиялық үрдістің мəні мен даму заңдылықтарын, жұқпалы
аурулардың номенклатурасы мен жіктелуін білу
эпизоотологиялық тексеру жүргізе білу жəне ол бойынша акт жасай
білу, жұқпалы ауруларға нозологиялық жəне эпизоотологиялық
диагноз қоюды білуі
эпизоотияға қарсы іс-шаралар жоспарын, жануарларды
вакцинациялауды жасай білу
зертханалық зерттеулер үшін патологиялық материал алуға қабілетті
инфекциялық ауруларға бактериологиялық, серологиялық жəне
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аллергиялық зерттеу жүргізуге қабілетті.

Хирургиялық
қызмет көрсету

кезіндегі
ветеринарлық

көмек

Ұсақ малдардағы
хирургиялық
операциялар

Ветеринариялық
медицинаның қазіргі

мəселелері / Жануарлар
морфологиясы

ұсақ жануарлар ағзалары мен тіндерінің түрлік жəне жас
ерекшелігіндегі топографиялық анатомиясын білу
ұсақ жануарлардың хирургиялық ауруларының этиологиясы мен
патогенезін, диагностика əдістерін, емдеу жəне алдын алу
принциптерін білу
ұсақ жануарлардың хирургиялық патологиялары кезінде емдеу-
алдын алу іс-шараларын жүргізу жəне диагноз қою, себептерін
анықтай білу
хирургиялық патологиялар кезінде тіндердегі, ағза
жасушаларындағы өзгерістерді анықтай білу жəне оларды
диагностикалау мен емдеу кезінде қолдана білу
хирургиялық патологияны анықтауға бағытталған ұсақ жануарларды
диспансерлеуді жүргізуге қабілетті
хирургиялық патологиялар кезінде ағзалардың тіндері мен
жасушаларындағы өзгерістердің даму механизмдерін анықтауға
қабілетті.

Жедел
ветеринариялық

жəрдем

Ұсақ малдардағы
хирургиялық
операциялар /

Жануарлар
морфологиясы

жануарларға шұғыл алғашқы ветеринариялық көмек көрсетудің
теориялық негіздерін білу
жануарларды фиксациялау, қозғалу, жансыздандыру жəне əр түрлі
патологияларды диагностикалау тəсілдерін білу
дозаны есептеу жəне дəрілік заттарды қолданудың оңтайлы
тəсілдерін анықтай білу
өміріне қауіп төндіретін əртүрлі патологиясы бар жануарларға
алғашқы ветеринарлық көмек көрсете білу
бинт таңғыштарын қоюға қабілетті
шұғыл ветеринарлық көмек көрсетуге қабілетті

Ауыл
шаруашылығы

жануарлары
ауруларының

диагностикасы

Ауыл шаруашылығы
жануарларының
өсімін молайту

сапасының
диагностикасы

Эксперименттің
теориясы мен əдістері /

Ветеринариялық
медицинаның қазіргі

мəселелері

ұрғашылардың жыныстық аппаратының құрылысы мен
физиологиясын, жыныстық процестердің ағымының ерекшеліктерін
білу
жүктіліктің, босанудың жəне босанудан кейінгі кезеңнің қалыпты
ағымына жағдай жасау, бедеуліктің себептері мен түрлері, сүт безі
ауруларын білуі
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жыныстық феномендерді жəне жүктілікті анықтай білу, бедеулікті
диагностикалау, гинекологиялық ауруларды емдеу жəне алдын
алуды істеу білуі
босандыру операцияларын жүргізе білу, мəселелерді өз бетінше
шеше білу жəне жануарларды өсіру жұмыстарын ұйымдастыруды
істеу білуі
жүктілік, босандыру, акушерлік жəне гинекологиялық
патологияларды емдеуді қабілетті
жүктілік, босану жəне босанудан кейінгі кезең, сүт безі
патологиясын диагностикалау, емдеу үшін жағдай жасай алуды
қабілетті

Ауыл шаруашылығы
құстарының аурулары

Эксперименттің
теориясы мен əдістері /

Жануарлар
морфологиясы

диагноз қою жəне белгілерін анықтау мақсатында құстарды
клиникалық-зертханалық зерттеудің заманауи əдістерін білу
қазіргі заманғы ветеринариялық терапияның принциптері мен
əдістерін, ауру процесін тану əдістемесін білу
зерттеудің физикалық жəне аспаптық-зертханалық əдістерін тиімді
жəне тиімді қолдануды білу
биологиялық материалды клиникалық-зертханалық зерттеу
нəтижелерін талдауды білу
құс аурулары кезінде емдеу-алдын алу шараларын ұйымдастыруға
жəне өткізуге қабілетті
аурудың симптоматологиясын анықтауға жəне кəсіби диагноз қоюға
қабілетті

Паразиттік жəне
жұқпалы

аурулардың
терапиялық
аспектілері

Жануарлардың
паразиттік

ауруларының
терапиялық
аспектілері

Ветеринариялық
медицинаның қазіргі

мəселелері

паразитологияның жалпы сұрақтарын биологиялық ғылым ретінде
білу
ауыл шаруашылығы жəне өнімсіз жануарлардың, құстар мен
балықтардың аса маңызды инвазиялық ауруларын білу
инвазиялық аурулар бойынша эпизоотиялық жағдайды болжай білу
қоздырғыштардың биологиялық ерекшеліктері негізінде инвазиялық
ауруларға қарсы емдеу-алдын алу шараларын ұйымдастыра білу
гельминтоздардың, арахноздардың, энтомоздардың жəне
протозооздардың клиникалық жəне зертханалық диагностикасын
жүргізуге қабілетті
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экономикалық жəне əлеуметтік маңызды инвазиялық ауруларды
болжауға қабілетті

Аллергология
Жұқпалы аурулар мен

вакциналар
иммунологиясы

иммундық ауруларды диагностикалау үшін жануарлар мен
мəйіттерден биоматериалдарды іріктеу қағидаларын білу
биоматериалдарды зерттеу үшін зертханада орау жəне жіберу
ережесін білу
иммунологиялық талдау нəтижелерін дұрыс түсіндіруді істеу білу
диагнозды нақтылау үшін патматериалға зерттеу жүргізуді істеу білу
аллергияны диагностикалау əдістерінің мəнін анықтауға қабілетті
жануарларда аллергия белгілерінің ерекшеліктерін анықтай алуға
қабілетті
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5.  2020-2022 оқу жылдарына арналған оқу жоспары (2 жыл)

Модуль атауы

Ц
ик

л,
К

ом
по

не
нт

тү
рі Пəндер атауы

кр
ед

ит
са

ны Сағат саны
Семестрлер бойынша
кредиттердің бөлінуі

1 курс 2 курс

Д П/З МОӨЖ МӨЖ Қорытын-
ды бақылау Барлығы 1

сем
2

сем
3

сем
4

сем

БП ЖК 20 90 60 90 180 60 600 8 8 4 0

Əлеуметтік-
гуманитарлық

пəндер

БП ЖК Ғылым тарихы мен
философиясы 3 15 15 15 30 15 емт 90 3

БП ЖК Шет тілі (кəсіби
бағытталған) 5 30 15 30 60 15 емт 150 5

БП ЖК Жоғары мектептегі
педагогика 5 30 15 30 60 15 емт 150  5

БП ЖК
Басқару психологиясы 3 15 15 15 30 15 емт 90 3

БП ЖК Педагогикалық практика 4
Есепті
қорғау

(бағамен)
120 4

БП ЖВ 15 90 45 90 180 45 450 5 10 0 0

«Жануарлар ауруларының диагностикасы, терапиясы жəне алдын алу» мамандандыру пəндері

Ветеринария
мəселелері

жəне
жануарлар

БП ТК Клиникалық диагностика 5 30 15 30 60 15 емт 150 5
БП ТК Клиникалық

ветеринариядағы
зертханалық диагностика

5 30 8/7 30 60 15 емт 150 5
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ауруларының
диагностикас

ы

əдістері

БП ТК
Жануарлардың
гинекологиясы жəне
андрологиясы

5 30 8/7 30 60 15 емт 150 5

           «Патология жəне иммунноморфогенез» мамандандыру пəндері

Иммунология
дағы зерттеу

əдістері

БП ТК
Жануарлар
патологиясындағы
заманауи зерттеу əдістері

5 30 15 30 60 15 емт 150 5

БП ТК Жануарлардың иммундық
жүйесінің аурулары 5 30 8/7 30 60 15 емт 150 5

БП ТК
Жұқпалы аурулар мен
вакциналар
иммунологиясы

5 30 8/7 30 60 15 емт 150 5

БП циклі бойынша
барлығы 35 150 135 180 360 105 1050 18 13 4 0

КП ЖК 30 90 45 75 165 45 900 9 9 0 12

Ветеринарияд
ағы заманауи

зерттеу
əдістері

КП ЖК
Ветеринариялық
медицинаның қазіргі
мəселелері

4 30 15 15 45 15 емт 120 4

КП ЖК

Ветеринариялық
медицинадағы кешенді
терапия жəне терапевтік
техника

5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ЖК Эксперименттің теориясы
мен əдістері 5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ЖК Зерттеу практиасы 16
Есепті
қорғау

(бағамен)
480 4 12
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КП ТК 19 105 90 90 195 90 570 0 4 15 0

«Жануарлар ауруларының диагностикасы, терапиясы жəне алдын алу» мамандандыру пəндері

Жануарларды
ң

топографиялы
қ анатомиясы

жəне
хирургиясы

КП ТК Жануарлардағы
хирургиялық операциялар 4 30 15 15 45 15 емт 120 4

КП ТК
Үй жануарларының
облыстық топографиялық
анатомиясы

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

Ветеринарлық
терапия жəне
репродуктоло

гия

КП ТК
Ауыл шаруашылығы
малдарын өсімін молайту
биотехнологиясы

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ТК
Жануарлардың жиі
кездесетін ішкі аурулары 3 15 15 15 30 15 емт 90 3

Инфекциялық
жəне

инвазиялық
аурулардың

диагностикас
ы жəне алдын

алу

КП ТК
Жануарлардың паразиттік
ауруларын
алдын алу

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ТК
Зертханалық
жануарлардың жұқпалы
аурулары

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

           «Патология и иммунноморфогенез» мамандандыру пəндері

Хирургиялық
қызмет
көрсету
кезіндегі

ветеринарлық
көмек

КП ТК Ұсақ малдардағы
хирургиялық операциялар 4 30 15 15 45 15 емт 120 4

КП ТК Жедел ветеринариялық
жəрдем 3 15 15 15 30 15 емт 90 3
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Ауыл
шаруашылығ
ы жануарлары
ауруларының
диагностикас

ы

КП ТК

Ауыл шаруашылығы
жануарларының өсімін
молайту сапасының
диагностикасы

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ТК Ауыл шаруашылығы
құстарының аурулары 3 15 15 15 30 15 емт 90 3

Паразиттік
жəне жұқпалы

аурулардың
терапиялық
аспектілері

КП ТК
Жануарлардың паразиттік
ауруларының терапиялық
аспектілері

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ТК Аллергология 3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП бойынша барлығы 49 195 135 165 360 135 1470 9 13 15 12

ҒЗЖ пен
қорытынды
аттестация

 ЖК
Магистранттің ғылыми-
зерттеу жұмысы мен
тағылымдамадан өту

24
Есепті
қорғау

 (бағамен)
720 3 4 11 6

 ЖК

Қорытынды аттестация
(Магистрлік
диссертацияны ресімдеу
жəне қорғау)

12 360 12

Барлығы 120 345 270 345 720 240 3600 30 30 30 30

Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі

Семестр БП ЖК БП ЖК КП ЖК КП ЖК Магистранттің ғылыми-зерттеу
жұмысы ҚА Барлығы Ұзақтығы (с.і. сессия, каникулсыз), апта

1 13 5 9 3 30 18
2 3 10 5+4пр 4 4 30 22
3 4 пр 15 11 30 18
4 12 пр 6 12 30 24

Барлығы 20 15 30 19 24 12 120 82
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Шектеулі күнтізбе (үлгілік)

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем Итого
Семестр басы 01.09.2020 18.01.2021 01.09.2021 17.01.2022

Теориалық оқыту 27 кр 22 кр 15 кр 64 кр
15 апта 15 апта 15 апта 45 апта

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 9 апта
Кəсіби практика 4 кр 4 кр 12кр 20 кр

4 апта 4 апта 12 апта 20 апта

Магистранттің ғылыми-
зерттеу жұмысы

3 кр 4 кр 11 кр 6 кр 24 кр

15 апта 15 апта 15 апта 6 апта 51 апта

Қорытынды аттестация 12 кр 12 кр
7 апта 7 апта

Семестр соңы 31.12.2020 18.06.2021 31.12.2021 27.05.2022
Демалыс 20 апта 10апта 2 апта 2 апта 16 апта
Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 120 кр

20 апта 32 апта 20 апта 21 апта 93 апта
Оқу жылы 60 кр 60 кр 120 кр

52 апта 41 апта 93 апта
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2020-2022 оқу жылдарына арналған оқу жоспары (1,5 жыл)

Модуль атауы

Ц
ик

л,
К

ом
по

не
нт

тү
рі

Пəндер атауы

кр
ед

ит
са

ны Сағат саны

Семестрлер
бойынша

кредиттердің
бөлінуі

1 курс 2
курс

Д П/З МОӨЖ МӨЖ Қорытынды
бақылау Барлығы 1

сем
2

сем
3

сем

БП ЖК 6 24 21 21 69 45 180 6 0 0

Əлеуметтік-
гуманитарлық пəндер

БП ЖК Шет тілі (кəсіби
бағытталған) 2 8 7 7 23 15 емт 60 2

БП ЖК
Меаптажмент 2 8 7 7 23 15 емт 60 2

БП ЖК Басқару психологиясы 2 8 7 7 23 15 емт 60 2

БП ЖК 9 45 45 45 90 45 270 9 0 0

«Жануарлар ауруларының диагностикасы, терапиясы жəне алдын алу» мамандандыру пəндері

Ветеринария
мəселелері жəне

жануарлар
ауруларының

диагностикасы

БП ТК Клиникалық
диагностика 3 15 15 15 30 15 емт 90 3

БП ТК Клиникалық
ветеринариядағы
зертханалық
диагностика əдістері

3 15 8/7 15 30 15 емт 90 3

БП ТК
Жануарлардың
гинекологиясы жəне
андрологиясы

3 15 8/7 15 30 15 емт 90 3
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       «Патология и иммунноморфогенез» мамандандыру пəндері

Иммунологиядағы
зерттеу əдістері

БП ТК

Жануарлар
патологиясындағы
заманауи зерттеу
əдістері

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

БП ТК Жануарлардың
иммундық жүйесінің
аурулары 3 15 8/7 15 30 15 емт 90 3

БП ТК

Жұқпалы аурулар мен
вакциналар
иммунологиясы 3 15 8/7 15 30 15 емт 90 3

БП циклі бойынша
барлығы 15 61 74 66 159 90 450 15 0 0

КП ЖК 20 60 30 60 120 30 600 5 5 10

Ветеринариядағы
заманауи зерттеу

əдістері

КП ЖК

Ветеринариялық
медицинаның қазіргі
мəселелері 5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ЖК

Ветеринариялық
медицинадағы
кешенді терапия жəне
терапевтік техника

5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ЖК Өндірістік практикасы 10
 Есепті
қорғау

(бағамен)
300 10

КП ТК 25 150 90 135 285 90 750 6 19 0
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«Жануарлар ауруларының диагностикасы, терапиясы жəне алдын алу» мамандандыру пəндері

Жануарлардың
топографиялық

анатомиясы жəне
хирургиясы

КП ТК
Жануарлардағы
хирургиялық
операциялар

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ТК

Үй жануарларының
облыстық
топографиялық
анатомиясы

4 30 15 15 45 15 емт 120 4

Ветеринарлық терапия
жəне репродуктология

КП ТК

Ауыл шаруашылығы
малдарын өсімін
молайту
биотехнологиясы

5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ТК
Жануарлардың жиі
кездесетін ішкі
аурулары

3 30 15 15 45 15 емт 120 3

Инфекциялық жəне
инвазиялық
аурулардың

диагностикасы жəне
алдын алу

КП ТК
Жануарлардың
паразиттік ауруларын
алдын алу

5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ТК
Зертханалық
жануарлардың
жұқпалы аурулары

5 30 15 15 45 15 емт 120 5

           «Патология и иммунноморфогенез» мамандандыру пəндері

Хирургиялық қызмет
көрсету кезіндегі

ветеринарлық көмек

КП ТК
Ұсақ малдардағы
хирургиялық
операциялар

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ТК
Жедел
ветеринариялық
жəрдем

4 30 15 15 45 15 емт 120 4

Ауыл шаруашылығы
жануарлары

ауруларының
КП ТК

Ауыл шаруашылығы
жануарларының
өсімін молайту

5 30 15 30 60 15 емт 150 5
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диагностикасы сапасының
диагностикасы

КП ТК Ауыл шаруашылығы
құстарының аурулары 3 15 15 15 30 15 емт 90 3

Паразиттік жəне
жұқпалы аурулардың

терапиялық
аспектілері

КП ТК

Жануарлардың
паразиттік
ауруларының
терапиялық
аспектілері

5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ТК Аллергология 5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП бойынша
барлығы 45 210 120 195 405 120 1350 11 24 10

ЭЗЖ мен қорытынды
аттестация

 ЖК

Магистранттың
эксперименттік -
зерттеу жұмысы  мен
тағылымдамадан
өту

18
 Есепті
қорғау

(бағамен)
540 4 6 8

 ЖК

Қорытынды
аттестация
(магистрлік жобаны
ресімдеу жəне
қорғау)

12 360 12

Барлығы 90 271 194 261 564 210 2700 30 30 30
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Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі

Семестр БП ЖК БП ЖК КП ЖК КП ЖК Магистранттың
экперименталды-зерттеу

жұмысы

ҚА Барлығы Ұзақтығы (с.і. сессия,
каникулсыз), апта

1 6 9 5 6 4 30 18
2 5 19 6 30 22
3 10 пр 8 12 30 18

Барлығы 6 9 20 25 18 12 90 58

Шектеулі күнтізбе (үлгілік)

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем Итого
Семестр басы 01.09.2020 18.01.2021 01.09.2021

Теориалық оқыту 26 кр 24 кр 50 кр
15 апта 15 апта 30 апта

Сессия 3 апта 3 апта 6 апта
Кəсіби практика 10 кр 10 кр

10 апта 10 апта
Магистранттың

экперименталды-зерттеу
жұмысы

4 кр 6 кр 8 кр 18 кр
15 апта 18 апта 10 апта 43 апта

Қорытынды аттестация 12 кр 12 кр
7 апта 7 апта

Семестр соңы 31.12.2020 21.05.2021 24.12.2021
Демалыс 2 апта 14 апта  2 апта 18 апта
Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 90 кр

20 апта 32 апта 19 апта 72 апта
Оқу жылы 60 кр 30 кр 90 кр

52 апта 19 апта 71 апта
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2020-2021 оқу жылдарына арналған оқу жоспары (1 жыл)

Модуль атауы

Ц
ик

л,
К

ом
по

не
нт

тү
рі

Пəндер атауы

кр
ед

ит
са

ны

Сағат саны

Семестрлер
бойынша

кредиттердің
бөлінуі
1 курс

Д П/З МОӨЖ МӨЖ Қорытынды
бақылау Барлығы 1 сем 2 сем

БП ЖК 6 24 21 21 69 45 180 6 0

Əлеуметтік-
гуманитарлық

пəндер

БП ЖК Шет тілі (кəсіби
бағытталған) 2 8 7 7 23 15 емт 60 2

БП ЖК
Меаптажмент 2 8 7 7 23 15 емт 60 2

БП ЖК
Басқару психологиясы 2 8 7 7 23 15 емт 60 2

БП ЖВ 4 30 15 15 45 15 120 4 0

«Жануарлар ауруларының диагностикасы, терапиясы жəне алдын алу» мамандандыру пəндері

Ветеринария
мəселелері жəне

жануарлар
ауруларының

диагностикасы

БП ТК Клиникалық диагностика 4 30 15 15 45 15 емт 120 4
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       «Патология и иммунноморфогенез» мамандандыру пəндері

Иммунологияда-
ғы зерттеу

əдістері

БП ТК
Жануарлар
патологиясындағы заманауи
зерттеу əдістері

4 30 15 15 45 15 емт 120 4

БП циклі бойынша
барлығы 10 46 44 36 114 60 300 10 0

КП ЖК 16 30 30 30 60 30 480 6 10

Ветеринариядағ
ы заманауи

зерттеу əдістері

КП ЖК
Ветеринариялық
медицинаның қазіргі
мəселелері

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ЖК

Ветеринариялық
медицинадағы кешенді
терапия жəне терапевтік
техника

3 15 15 15 30 15 емт 90 3

КП ЖК Өндірістік практика 10 Есепті қорғау
(бағамен) 300 10

КП ЖК 9 60 30 45 105 30 270 9 0

«Жануарлар ауруларының диагностикасы, терапиясы жəне алдын алу» мамандандыру пəндері

Инфекциялық
жəне инвазиялық

аурулардың
диагностикасы
жəне алдын алу

КП ТК
Жануарлардың жиі
кездесетін ішкі аурулары 5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ТК Зертханалық жануарлардың
жұқпалы аурулары 4 30 15 15 45 15 емт 120 4
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«Патология и иммунноморфогенез» мамандандыру пəндері

Паразиттік жəне
жұқпалы

аурулардың
терапиялық
аспектілері

КП ТК Ауыл шаруашылығы
құстарының аурулары 5 30 15 30 60 15 емт 150 5

КП ТК Жедел ветеринариялық
жəрдем 4 30 15 15 45 15 емт 120 4

КП бойынша барлығы 25 90 60 75 165 60 750 15 10

ЭЗЖ мен
қорытынды
аттестация

ЖК

Магистранттың
экперименталды-зерттеу
жұмысы мен
тағылымдамадан өту

13 Есепті қорғау
(бағамен) 390 5 8

 ЖК

Қорытынды
аттестация(магистрлік
жобаны ресімдеу жəне
қорғау)

12 360 12

Барлығы 60 136 104 111 279 120 1800 30 30

Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі

Семестр БП ЖК БП ЖК КП ЖК КП ЖК
Магистранттың

экперименталды-
зерттеу жұмысы

ҚА Барлығы Ұзақтығы (с.і. сессия,
каникулсыз), апта

1 6 4 6 9 5 30 18
2  10 пр 8 12 30 17

Итого 6 4 16 9 13 12 60 35
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Шектеулі күнтізбе (үлгілік)

Семестр 1 сем 2 сем Барлығы

Семестр басы 01.09.2020 18.01.2021
Теориалық оқыту 25 кр 25 кр

15 апта 15 апта
Сессия 3 апта 3 апта

Кəсіби практика 10 кр 10 кр
10 апта 10 апта

Магистранттың
экперименталды-зерттеу

жұмысы

5 кр 8 кр 13 кр
15 апта 17 апта 32 пта

Қорытынды аттестация 12 кр 12 кр
7 апта 7 апта

Семестр соңы 31.12.2020 14.05.2021
Демалыс 2 апта 2 апта
Семестр 30 кр 30 кр 60 кр

20 апта 17 апта 37 апта
Оқу жылы 60 кр

37 апта
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