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1. Білім беру бағдарламасының даму жоспарының төлқұжаты  

6М120100 (7М09101/7М09102«Ветеринариялық медицина» 

2021-2025 жылдарға арналған 

 

1 ББ даму жоспарынәзірлеунегізі 

-Білім беру бағдарламасынжүргізуге лицензия 

№KZ70LAA00005828, қолданылумерзімі – мерзімсіз, 

берілгенкүні 30.09.2015, ҚР БҒМ 23.09.2015 жылғы № 1272 

бұйрығы, 01.04.2019 ж. № 066 қосымша; 

-Тұңғыш Президент П.Қ. Н.Ә. Назарбаев Қазақстанхалқына 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: 

Қалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты»; 

- ҚазақстанРеспубликасыныңбілім мен ғылымдыдамытудың 

2020-2025 жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасы; 

-БатысҚазақстанинновациялық-

технологиялықуниверситетінің 2020-2025 

жылдарғаарналғанстратегиялықжоспары; 

- 

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігініңнорма

тивтікқұжаттары. 

2 
ББ даму 

жоспарыныңнегізгіәзірлеушілері 

ББ әзірлеу жөніндегі Ғылыми комитеттің бекітілген 

құрамына сәйкес: 

 

- АК бастығы - бөлім меңгерушісі 

 

- БП бойынша жетекші оқытушылар құрамы – кемінде 2 

 

- жұмыс берушілер, практиктер - кемінде 3 

 

- білім алушылар - кемінде 2  

3 ББдамытужоспарынорындаумерзімдері 2021-2025 жж. 

4 
ББдамытужоспарыніскеасырудың 

күтілетін соңғы нәтижелері 

- жоғарыбілікті, 

бәсекегеқабілеттімамандардыдайындау,экономиканыңаграрлы

қ секторы үшінқұзыреттімамандарҚазақстанныңБатысаймағы, 

тереңдетілгенкәсібидайындықпенөзгеретінәлеуметтік-

экономикалықжағдайларға тез бейімделугеқабілетті; 
- кадрлық, ақпараттық-ресурстық, материалдық-техникалық 

әлеуетті жаңғырту; 

- білім сапасын арттыру; 

- түлектерді жұмысқа орналастыру. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Бағдарламаның аналитикалық негіздемесі 

2.1 Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат 

1. Білім беру бағдарламасының мазмұны мынадай құжаттармен айқындалады: 

-Жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығы (05.05.2020 ж. өзгерістер мен толықтырулармен); 

- Жоғарғы оқу орындарының ішкі нормативтік құжаттары; 

-Элективтіпәндеркаталогы (ЭПК); 

-Жеке оқужоспары (ЖОЖ); 

- Оқужұмысжоспарлары (силлабустар). 

2. Білім беру бағдарламасымодульдікоқытупринципібойыншаәзірленген. 

3. СтуденттердіңББдайындықдеңгейінеқойылатынталаптарбіріншіоқудеңгейінің 

(бакалавриат) Дублин дескрипторларынегізіндеанықталады. 

4. Студенттердіңоқунәтижелері барлықбілім беру бағдарламасыдеңгейінде де, 

жекемодульдер мен ББ оқу пәндері деңгейінде де анықталады. 

5. ББбірегейлігі6В09103 «Ветеринария», бұлбөлімбiлiктiкадрлар, 

магистранттардың 

кәсiптiкпрактикасынұйымдастыружәнеоларғабасшылықжасауүшiнматериалдық-

техникалық база, сондай-ақдуальдықоқытуаясында факультет магистранттарының 

практикаға бағытталған оқу сабақтарын өткiзу үшiн негізделген. 

Арнайы пәндер бойынша практикалық және зертханалық зерттеулер жүргізу, 

биотехнология, трансплантация және ветеринариялық қызметтің басқа да басым 

бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу үшін биотехнологиялық ғылыми-

зерттеу зертханасы бар; «Шамшырақ» ӘШӨК,  Модульдік мал сою пункті (1 аусымда 

25 басқа дейін), бордақылау алаңы (қуаты – 1200 басқа дейін, оның ішінде ірі қара 

(400 бас), ұсақ мал (800 бас).  

Биотехнология ғылыми-зерттеу зертханасының базасында жалпы ауданы 

820м2виварий бар, ол әлемдік стандарттарға сай ғылыми-өндірістік кешен болып 

табылады, оның базасында ғалымдар, аспиранттар, магистранттар, студенттер 

кафедраның практикалық және ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндігі бар. Ол үшін 

ветеринарлық клиникада ірі қара, ұсақ мал, құстар (тауық, бөдене, қырғауыл), қоян, 

зертханалық тышқандар бар. Жалпы, бұл кешеннің болуы ұсынылатын білім беру 

қызметтерінің сапасы мен магистранттардың кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруға 

ықпал етеді. 

 

2.2  Магистранттартуралымәліметтер 

Оқуформасы Жоғарыбілімнегізінде 

білім алушылар саны 

Шетелдердік білім 

алушылар саны 

 

Білім гранты бойынша 

білім алушылар саны 

 

күндізгі 3 - - 

 

2.3 ББдамуыныңішкіжағдайлары 

Магистрлердідайындауүшінкафедрадазаманауизертханалар, оқу-

зертханалықкабинеттер, техникалықоқуқұралдары, 

көрнекіжәнедемонстрациялықматериалдар бар. 

ББенгізуүшінфакультеттежабдықталған биотехнология ғылыми-зерттеузертханасы, 7 

оқузертханасы, заманауиоқытудың техникалық құралдарыменжабдықталғандәрістер 

бар. Кабинеттердің, зертханалардың және оқу кабинеттерінің санитарлық жағдайы 

талап етілетін нормативтік құжаттарға сәйкес келеді. Әрбір аудитория үшін орындар, 



 

инвентарлық қорлар көлемі және алып жатқан аумақ көрсетілген төлқұжат жасалды. 

Мүгедектер үшін қозғалыс бағыттарының қолжетімділігі, пандустары бар 

баспалдақтардың қайталануы, дәретхана кабиналары қарастырылған. Компьютерлік 

технологияға ерекше көңіл бөлінеді. Оқу бағдарламасын қамтамасыз ету, пәндердің 

ғылыми және оқу-әдістемелік кешендері 100% құрайды.  

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы дербес компьютерлермен және 

тегін интернет желісіментолықтай жабдықталған. Барлық ғимараттар тегін Wi-Fi 

желісімен қамтамасыз етілген. Экология және биотехнология кафедрасының 

міндеттерінің бірі жетекші университеттермен бірлескен білім беру бағдарламасын 

әзірлеу болып табылады, оны жүзеге асыру оқытушылар мен студенттердің 

академиялық алмасуы арқылы ғылыми негізделген халықаралық интеграцияға 

бағытталған. Академиялық ұтқырлықты еңгізу келесі университеттермен жүзеге 

асырылады: П.А. Столыпин атындағы Ульянов мемлекеттік аграрлық университеті., 

Орынбор мемлекеттік аграрлық университеті, Н.И. Вавилов атындағы Саратов 

мемлекеттік аграрлық университеті. Жұмыс істейтін практиктерді оқу процесіне 

жұмылдыру, теорияны практикамен біріктіруге мүмкіндік береді және түлектерге 

кәсіби ортаға тез бейімделуге көмектеседі. Кәсіби оқыту курстары облыстың жетекші 

кәсіпорындарында өтеді:РМК ШЖҚ Республикалық ветеринарлық 

зертханасыны«Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринария институты» ЖШС «Батыс 

Қазақстан ветеринария ғылыми-зерттеу стансасы» филиалының меңгерушісі, «Ауыл 

шаруашылығы тәжірибе станциясы» ЖШС, «Ізденіс» ЖШС, «Шамшырақ» ӘШӨК, 

«БатысМұзТау» ЖШС, «БатысДосТау» ЖШС. 

 

2.4 Қоршаған қоғамға тән белгілер  

Білім беру бағдарламасын әзірлеудегі басым бағыт – білім 

алушыларғанегізделген оқыту, оның жеке қабілеттерін ашу, оқушыны оқу үдерісіне 

белсенді және қызығушылық танытушы етіп қалыптастыру. Білім беру ортасының 

негізі оның әлеуметтік құрамдас бөлігі болып табылады, БҚИТУ дәстүрі мен 

бейнесіне қатысты, өзара жауапкершілік, моральдық және эмоционалдық климат; 

студенттерді әлеуметтік қолдау, мектептен тыс жұмыстар (спорттық секциялар, 

ғылыми қоғамдастықтар және т.б.). Сондай-ақ негізгі құрамдастардың бірі 

интеллектуалды дамып келе жатқан орта болып табылады: дамытатын білім берудің 

заманауи технологиялары (интерактивті оқыту әдістері), белгілі бір тақырып бойынша 

білім алуға арналған білім беру бағдарламаларының әртүрлі бағыттары бойынша 

элективті курстар жүйесі, әртүрлі деңгейдегі интеллектуалдық сайыстар жүйесі 

(пәнаралық және пәнаралық олимпиадалар, конкурстар, турнирлер, интеллектуалдық 

марафондар, ойындар және т.б.), дарынды оқушыларды қолдау жүйесі. Білім беру 

ортасы құрылымының барлық құрамдас бөліктері ашық, өзін-өзі жүзеге асыруға 

мүмкіндік бар, бұл оқу іс-әрекетіне мотивацияның артуына, коммуникативті 

дағдылардың қалыптасуына әкеледі. 

2.5 Білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын ОПҚ туралы ақпарат 

Жалпыоқытушыларқұрамы Олардыңішінен 

штаттағы ғылыми 

дәрежелі 

магистр кемінде 3 жыл 

практикалық жұмыс 

тәжірибесі бар 

7 7 7 2 2 

 

ПОҚ  біліктілігін арттыру (соңғы 5 жылда) 

Шетелдікі 

ЖОО–да 

біліктілік 

Қазақстанның 

ЖОО-

дабіліктілік 

Өндірістік 

кәсіпорындарда 

біліктілік 

Пән профилі 

бойынша 

біліктілік 

Қашықтықтан 

оқытудан 

біліктілік 



 

арттырған ОПҚ 

саны 

арттырған ОПҚ 

саны  

арттырған ОПҚ 

саны 

арттырған ОПҚ 

саны 

арттырған ОПҚ 

саны 

45 26 30 10 5 

 

2.6  ББжетістіктерініңсипаттамасы 

ББ 

рейтингі 

Түлектердіжұмысқаорналастыру Табыстытүлектер ПОҚ-ның 

ғылыми 

мақалаларының 

саны 

Магистранттардың 

жарияланған 

ғылыми 

мақалаларының 

саны 

Магистранттар 

сайысының 

жеңімпаздары 

4 место 

в 

Рейтинге 

НААР 

       100% 3 57 6 - 

 

3. ББ  дамыту жоспарында шешілетін мәселелердің сипаттамасы және 
оларды шешу қажеттілігінің негіздемесі. 

ҚазіргіуақыттаББ еңгізукелесімәселелергеие: 
- оқу пәндеріноқытудыңөзіндікәдістеріноқуүдерісіндежеткіліксізпайдалану; 
- білім беру бағдарламаларының қос дипломдық білім беруді жүзеге асыру 

мүмкіндігімен жетекші қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының білім 
беру бағдарламаларымен жеткіліксіз үйлестіру. 

4. Білім беру бағдарламасын әзірлеу жоспарының негізгі мақсаттары мен 

міндеттері 

Білім беру бағдарламасының мақсатыкәсіби мәдениеті бар, кең іргелі білімі 

бар, бастамашылық, еңбек нарығының және технологиялардың өзгермелі талаптарына 

бейімделген, командада жұмыс істей алатын, Ветеринариялық медицина саласында 

қажетті білімі бар, проблемаларды тұжырымдай және шеше алатын, ветеринариядағы 

әртүрлі кәсіпорындар мен ұйымдарда зерттеу жұмыстарын табысты жүзеге асыра 

алатын мамандарды даярлау болып табылады. 

6М120100 (7М09101/7М09102) «Ветеринариялық медицина» білім 

бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- болашақ магистрлерде негізгі кәсіби құзыреттіліктерді тереңдетіп кәсіби 

даярлау;  

- барлық кезеңдерінде эксперимент жүргізу шеңберінде магистранттардың 

өзіндік ізденіс-зерттеу іс-әрекеті үшін алғышарттар жасау;  

- ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кәсіби қызметте отандық 

және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және жалпылау;  

- инновациялық білім беру ортасын құру; 

- білім беру кеңістігін кеңейту; 

- заманауи талаптарға және тәжірибе талаптарына сәйкес білім деңгейін 

арттыру; 

- кадрлық әлеуетті дамыту; 

- университет жанында және 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 және жақын шетел ЖОО-мен ғылыми жобалар және 

білім алушылар мен ПОҚ-ның академиялық ұтқырлығы шеңберінде халықаралық 

ынтымақтастығын кеңейту. 

 



 

5. ББ үшін тәуекелдердің әсерін төмендету үшін іс- шаралары 

Тәуекелатауы Тәуекелдіжоюшарала

ры 

Жауапты Мерзімдері Растайтынқұж

аттар 

Білім беру 

бағдарламасынуақыт

ылыәзірлемеужәнеж

үзегеасырмауқаупі 

Білім беру 

бағдарламасынуақытыл

ыәзірлеужәнежүзегеасы

ру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Жылсайын Білім беру 

бағдарламасы 

Оқытушылар мен 

қызметкерлердіңтеор

иялықдайындығыны

ңжеткіліксіз болу 

қаупі 

ОПҚбіліктілігінарттыр

у 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

5 жылда1рет Сертификаттар 

Білім беру 

қызметтерініңжеткіл

іксіз (төмен) 

сапасының тәуекелі 

Академиялықұтқырлық

бағдарламасыбойынша

оқуүдерісінежетекшіоқ

ытушылардытартуотан

дықжәнешетелдіксерікт

есуниверситеттер; 

өндірістіктәжірибеліма

мандар 

Кафедра 

меңгерушісі 

Жылсайын Бұйрық 

Теориялықнегіздерді

ңжеткіліксіз болу 

қаупі 

Оқупроцесінқажеттіасп

аптармен, 

жабдықтармен, 

көмекшіжәнетехникалы

қ оқу құралдарымен 

уақытылы жабдықтау  

Кафедра 

меңгерушісі, 

деканат, 

бухгалтерия 

Жылсайын Қызметтікжазб

алар, 

өтініштер, 

төлем есебі 

Ғылыми-

зерттеуқызметініңже

ткіліксізтиімділігі 

Профессор-

оқытушыларқұрамыны

ңбасылымдықбелсенділ

ігінарттыру, 

ҚазақстанРеспубликас

ыБілімжәнеғылыммини

стрлігініңғылымижобал

арынгранттыққаржыла

ндыруконкурстарына 

қатысу. 

Студенттердіғылымист

уденттікқоғам мен 

ғылымиүйірмелераясын

дағылыми-

зерттеужұмыстарыната

рту 

Кафедра 

меңгерушісі,  

ПОҚ 

Кафедраның, 

факультеттіңғ

ылымижұмыс

ыныңжоспар

ынасәйкес 

Ғылымимақала

лар, 

ғылымижобала

рдыгранттыққа

ржыландыруко

нкурстарынаөті

німдер. 

Студенттердіңғ

ылымиіс-

шараларғақаты

суытуралымәлі

меттер, 

хаттамалар 

Университет 

кітапханасы 

қорының заманауи 

талаптарға сәйкес 

келмеу қаупі 

Кітапхана қорын 

оқулықтармен және 

оқу-әдістемелік 

құралдармен уақытылы 

толықтыру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ, 

кітапханаме

ңгерушісі. 

Жылсайын Қызметтікжазб

алар, 

өтініштер, 

төлемгешот-

фактуралар 

Ғылыми-білім беру 

процесінжеткіліксіза

қпараттыққамтамасы

зетуқаупі 

Жоғары жылдамдықты 

интернеттің болуы 

Ақпараттық

қамтамасызе

тубөлімініңб

астығы 

Жылсайын  

 



 

Білім беру бағдарламасын сәтті жүзеге асыруға әртүрлі қауіптүрлері әсер етуі 

мүмкін және нәтижесінде оларды азайту үшін алдын алу шаралары әзірленді: 

- ақылы-келісім шарт негізінде студенттер контингентін тарту; 

- мемлекеттік тілдегі оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу және оқу үдерісіне 

электронды оқу басылымдарын еңгізу бойынша педагогикалық ұжымның жұмысын 

жандандыру; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілермен оқу-өндірістік тәжірибеден өтуге 

және одан әрі жұмысқа орналасуға келісім-шар тжасау; 

- академиялық ұтқырлықты енгізу үшін ғылыми-зерттеу институттарында және 

серіктес ЖОО-да профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан 

Республикасы Ауылшаруашылығы министрлігі гранттарға, қаржыландырылатын 

ғылыми жұмыстарға жариялаған конкурстарға белсенді қатысу; 

- заманауи жабдықтарды сатып алудың жоспарланғанын уақтылы жүзеге асыру 

және құрылғылар мен құралдар паркін үнемі толықтыру. 

6.ББ дамыту шараларының жоспары 

№ Шаралар Жауапты 
Іске асыру 

мерзімі 

Растайтын құжаттар 

1.  

Тұрақты жұмыс берушілердің 

пікірлерін ескере отырып, білім беру 

бағдарламасын жетілдіру және 

жаңарту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра, ПОҚ 

үнемі 

Білім беру 

бағдарламасы 

2.  

ББ еңгізудіңтабыстылығынталдау Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 
жылсайын 

Кафедраотырысыныңх

аттамасы 

 3. 

Монографияларды, оқулықтар мен 

әдістемелік нұсқауларды басып 

шығару жоспарын жасау және 

уақытылы орындау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 

 

жылсайын 

Монографиялар, 

оқулықтар және 

әдістемелік нұсқаулар 

4. 

Кем дегенде отандық немесе 

шетелдік университет пен білім беру 

бағдарламасын дайындау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 

2021-2022 оқу 

жылы 

Бірлескен білім беру 

бағдарламасы 

 

5. 

Магистранттардың сыртқыжәнеішкі 

«кредиттік» 

академиялықұтқырлығынқамтамасыз

ету 

Бас 

бөлімшесінің 

меңгерушісі OR 

кем дегенде 2 

жылдабіррет 

БҚИТУ және серіктес 

ЖОО студенттерінің 

академиялық 

ұтқырлығына 

тапсырыстар 

6. 

Ішкі және сыртқы академиялық 

ұтқырлықты, ББОПҚ және отандық 

және шетелдік серіктес 

университеттердің ғылыми 

байланыстарын дамыту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра, ПОҚ 

2021-2025 жж Әріптес 

университеттермен 

келісімдер.  

БҚИТУ және серіктес 

жоғары оқу 

орындарының 

профессорлық-

оқытушылық 

құрамының 

академиялық 

ұтқырлығына 

тапсырыстар. 

Бірлескенғылымижоба



 

лар. 

7. 

МагистранттардыңББкәсібисертифик

атыналумүмкіндігінқамтамасызету 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 

жылсайын Оқубағдарламасы, 

элективтіпәндеркатало

гы 

8. 

Шетел тілін меңгерген ОПҚ 

кадрларды дайындау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 

2021-2025 Курстыаяқтағанытура

лысертификаттар. 

9. 

ББаясындаинновациялық 

менеджмент 

бойыншаОПҚбіліктілігінарттырукурс

тарынанөту, оқу пәндерін 

оқытуәдістемесіжәнестуденттердіңоқ

унәтижелерініңдамуынбағалаутуралы 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 

2021-2025 Курстыаяқтағанытура

лысертификаттар. 

10. 

Ғылымибасымбағыттарбойынша – 

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғыл

ымминистрлігініңгранттары мен 

қаржыландыруконкурстарынақатысуү

шін, сондай-ақкәсіпорындар мен 

шаруашылықжүргізушісубъектілерді

ңтапсырысыбойыншажүзегеасырылат

ынғылымижобалардыдайындау. 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 

2021-2025 Конкурсқаөтінім, 

келісім-шарт. 

11. 

ҚР БҒМ БҒСБК, РФ ЖАК 

ұсынғанWebofScience, Scopus, Agris, 

JSTORE 

халықаралықбазаларындаиндекстелет

інбасылымдардажариялаумақсатында

ғылымимақалалардыдайындаубойын

шажұмыстыжандандыру, сондай-ақ 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра,ПОҚ 

2021-2025 ҚР БҒМ КОКСОН, РФ 

ЖАК 

ұсынғанWebofScience, 

Scopus, Agris, JSTORE 

халықаралықбазалары

ндаиндекстелетінбасы

лымдардағығылымима

қалалар, патенттер. 

12. 

Заманауиғылымижетістіктердіоқуүрді

сінеенгізу.  

Шетелдікжәнеотандықғалымдардыбір

лескенғылымизерттеулергетарту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПОҚ 

үнемі Оқу-

тәрбиепроцесіндегііск

еасыруактілері 

 

Шығармашылықынты

мақтастықжоспары, 

бірлескенғылымимақа

лалар 

13. 

ББ 6М120100 

(7М09101/7М09102)«Ветеринариялық 

медицина»магистранттардыхалықара

лық, республикалық, 

аймақтықғылыми-

практикалықконференцияларғадайын

даужәнеқатысу  

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПОҚ 

 

жылсайын 

Материалдардағы 

ғылымимақалалар, 

шығармаларжинақтар

ыхалықаралықғылыми

-

практикалықконферен

циялар. 

14. 

Магистранттарды үшін өндірістік, 

тәжірибеденөтуүшінмамандандырылғ

анкәсіпорындарменкелісім-

шартжасау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПОҚ 

қажетінше Ұйымдар мен 

кәсіпорындарменкелісі

м-шарттар. 

15. 
Ішкіжәнесыртқымүдделітараптардыбі

лім беру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

үнемі Университет 

сайтындағы ақпарат,  



 

бағдарламасытуралыақпараттандыру кафедра ПОҚ факультет ЭБҚ, 

кафедра 

отырысыныңхаттамал

ары. 

16. 

Түлектердіңжұмысқаорналасуынбақы

лау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПОҚ 

оқуорнынбітір

генненкейін 1 

жылішінде; 

пандемия 

жағдайында -2 

жылішінде 

Түлектердіңжұмысорн

ынананықтамалар. 

17. 

Оқукабинеттері мен 

зертханалардызаманауиқұрал-

жабдықтарменжәнеаспаптарменжабд

ықтау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПОҚ 

 

2021-2025 

Қызметтік жазба, 

төлем есебі. 

18. 

ББбәсекелестікартықшылықтарынорн

аластыружәнеолардымақсаттыаудито

рияғажеткізу (өтінішберушілер мен 

олардыңата-аналары, қоғам, 

кәсібиқоғамдастық, жұмысберушілер, 

бизнес серіктестер)  

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПОҚ 

үнемі БҚИТУ сайты, 

университеттің 

жарнамалық өнімдері. 

 

 

 

7. ББ даму жоспарынжүзегеасырумеханизмі 

1. ББ әзірлеуге және жаңартуға ішкі және сыртқы мүдделі тараптарды тарту. 

2.Білім беру бағдарламасы бойынша оқушылар санын арттыру мақсатындағы 

мақсатты жұмыс 6М120100 (7М09101/7М09102) «Ветеринариялық медицина»мектеп 

және колледж түлектері арасында тиімді кәсіптік бағдар беру негізінде. 

3. Жұмыс берушілерді еңбек нарығының сұранысын ескере отырып элективті 

пәндердің каталогтарын әзірлеуге тарту. 

4. Оқытудың инновациялық технологияларын және кафедраның профессорлық-

оқытушылық құрамының ғылыми жұмыстарының нәтижелерін оқу үдерісіне еңгізу. 

5. Магистранттардың өндірістік практикасы, практикасы бойынша 

кәсіпорындармен келісім-шарттар, меморандумдар жасау.Белсендендірубойынша 

тәжірибелік-бағдарланған сабақтар: лектор ретінде компания директорларын, 

кәсіпорындардың жетекші мамандарын шақыру. 

6. Еліміздің Батыс өңіріндегі әртүрлі нысандардағы шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің барлық салаларындағы жұмыс берушілерді тарта отырып, жыл 

сайынғы «Түлектер жәрмеңкесін» ұйымдастыру және өткізу арқылы білім беру 

бағдарламасы бойынша жұмысқа орналасқан түлектердің жоғары үлесін қамтамасыз 

ету. 

7.Оқу үдерісін білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес келетін заманауи 

құрал-жабдықтармен жабдықтау. 

8. ББ дамыту жоспарын іске асырудың әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін бағалау 

Білім беру бағдарламасын іске асыру сапалы білімге қолжетімділікті 

қамтамасыз етеді және жалпы білім беру үдерісінің сапасын арттырады. Кәсіби 

құзыреттер Дублин дескрипторларына, кәсіби стандарттарға және жұмыс 

берушілердің сұраныстарына сәйкес әзірленген білім беру бағдарламалары аясында 

қалыптасады. ББ дамыту жоспарын іске асыру мынадай әлеуметтік-экономикалық 

нәтиже береді: 

- кәсіпорындар мен өндірістік ұйымдардың түлектерге сұранысы;  



 

- кәсiпорындарда тәжiрибе базаларын, кафедра филиалдарын құру, 

студенттердiң кәсiби аттестациясын ұйымдастыру, студенттер мен оқытушылар 

құрамының академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру;  

- ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді, талантты және шығармашылық 

ойлайтын жастарды тарту;  

- ПОҚ-ның Қазақстанның жетекші ЖОО, жақын және алыс шетелдердің 

жетекші жоғары оқу орындарында тағылымдамадан өту және оқыту 

9. Оқу деңгейлері бойынша ББ бітірушілер моделі 

1. 6М120100 (7М09101/7М09102) «Ветеринариялық медицина» ББ 

бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамаларына қойылатын талаптар: 

1.1 Кәсіптік қызмет саласы ББ: 

-аграрлық және биологиялық бейіндегі жоғары, орта арнаулы, кәсіптік-

техникалық оқу орындарындағы педагогикалық қызмет; 

- ғылыми-өндірістік мекемелердегі ғылыми жұмыс; 

- Қорғаныс министрлігі, ІІМ, ҰҚК жергілікті, аудандық, облыстық, 

республикалық органдарының аппараттарындағы басқару қызметі; 

- ветеринариялық және биологиялық бағыттағы мемлекеттік және жеке 

құрылымдардағы кәсіби қызмет. 

1.2 Кәсіби қызмет объектілері: 

- биологиялық препараттарды дайындау және сапасын бақылау жөніндегі 

биокомбинаттар мен басқа да кәсіпорындар; 

- мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, балық шаруашылығы, ара 

шаруашылығы өнімдерін көтерме және бөлшек саудада өткізу мекемелері; 

- жергілікті, ауылдық, аудандық, облыстық, республикалық мемлекеттік 

ветеринариялық бөлімшелер, қолдан ұрықтандыру пункттері және т. б.; 

- ветеринариялық, биологиялық бағыттағы ғылыми-зерттеу институттары мен 

ұйымдары; 

- ғылыми-өндірістік мекемелер; 

- әскери-ветеринарлық қызмет;  

- аграрлық және биологиялық бейіндегі жоғары, орта арнаулы және кәсіптік-

техникалық оқу орындары. 

1.3 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері: 

- жануарлардың, құстардың және балықтардың жұқпалы және жұқпалы емес 

аурулары кезіндегі диагностика, емдеу және алдын алу; 

- ветеринарияда ғылыми-зерттеу қызметінің әдістерін қолдану; 

- ветеринариялық іс-шаралардың барлық түрлерінің кешенін ұйымдастыру 

және жоспарлау; 

- биопрепараттарды тиімді және ұтымды пайдалану: вакциналар, сарысулар, 

диагностикумдар және басқа да биологиялық белсенді заттар мен қоспалар. 

  1.4 Кәсіби қызмет түрлері: 

- ұйымдастыру-технологиялық; 

- өндірістік-басқарушылық; 

- бақылау; 

- жобалау 

- ғылыми; 

- білім беру (педагогикалық). 

1.4.1 Ұйымдастыру-технологиялық қызметі:  

- ауру жануарлар мен құстарды жалпы клиникалық және зертханалық тексеру, 

оның ішінде ветеринариялық зертхананың, ветеринариялық пункттердің маманы 

ретінде; 

- жануарлардың, құстардың және балықтардың жұқпалы және жұқпалы емес 

ауруларының, сондай-ақ антропозооноздардың таралуының алдын алуға бағытталған 



 

диагностикалық, терапиялық және профилактикалық іс-шаралар; 

- қолдан ұрықтандыру пунктінің қызметін басқару; 

- жануарлардан алынатын өнімдердің ветеринариялық-санитариялық 

сараптамасы. 

1.4.2 Өндірістік-басқару қызметі:   

- Қазақстан Республикасының аумағында ветеринариялық заңнаманың 

сақталуын бақылау;  

- жануарлардың, құстардың және балықтардың жұқпалы және жұқпалы емес 

ауруларының, сондай-ақ антропозооноздардың таралуының алдын алуға бағытталған 

профилактикалық іс-шаралар; 

- мал шаруашылығы, құс шаруашылығы және балық шаруашылығы 

қызметкерлерінің жануарлар мен құстармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын сақтауын оқыту және бақылау;  

- балық шаруашылығы, құс шаруашылығы, мал шаруашылығы, Өсімдік 

шаруашылығы өнімдерін өндіру және сату кезінде ветеринарлық-санитарлық 

ережелердің сақталуын бақылау. 

1.4.3. Бақылау қызметі:  

- ауру жануарларға жалпы клиникалық және зертханалық зерттеу жүргізу;  

- жануарлардың, құстардың және балықтардың жұқпалы, инвазиялық және 

жұқпалы емес ауруларының диагностикасы, олардың этиологиясы, патогенезі, 

клиникасы негізінде. 

1.4.4. Жобалау қызметі: 

-азық-түлік, ет-сүт өнеркәсібі, сауда желісі, ветеринарлық емдеу орындары, 

станциялар, зертханалар, дәріханалар, мал шаруашылығы үй-жайлары объектілерінің 

құрылысы кезінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге қатысу. 

1.4.5. Ғылыми-зерттеу қызметі:  

- ветеринариялық және биологиялық бағыттағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде 

ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер, эксперименттер жүргізу. 

1.4.6. Білім беру (педагогикалық) қызметі: 

- жоғары және орта арнаулы оқу орындарында педагогикалық жұмыс 

 

2.Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттер) 

ББ 7М09101-Ветеринариялық медицина магистрлері келесі негізгі 

құзыреттерге ие: 

- тұлғааралық, әлеуметтік-этикалық, экономикалық және ұйымдастыру-басқару 

салаларында нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; 

тұлғалық және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның 

қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларына сүйену; 

- жоғары және орта арнайы оқу орындарында сабақ бере білу; 

- жануарлардың, құстардың және балықтардың жұқпалы, жұқпалы емес 

аурулары мен улануының тірі кезіндегі және өлгеннен кейінгі дифференциалды 

диагностикасы техникасын орындай білу, жануарлар мен құстардың барлық 

түрлерінің; 

- жануарлардың, құстардың және балықтардың жұқпалы, инвазиялық және 

жұқпалы емес ауруларын олардың этиологиясын, патогенезін, клиникасын білу; 

- ветеринариялық және биологиялық бағыттағы ғылыми-зерттеу мекемелерінде 

ғылыми зерттеулер жүргізуге және эксперименттер жасауға қабілетті болу; 

 

 



 

 


