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1. General information of educational program 

Registration number  

Code and classification of the 

education area 

6В05 Natural sciences, mathematics and statistics 

Code and classification of training 

fields 

6В051 Biological and related sciences 

Name of the educational program Biological engineering 

Availability of supplement to the 

license for the direction of training 

№ 

1.1 Aim of EP Forming of main professional competencies in the field of 

biological engineering, as well as the formation of a 

national model of continuing education, integrated into the 

global educational space. The implementation of the 

educational program is aimed at the formation of the 

personality of a specialist capable to: 

 solve professional problems in the field of 

bioengineering, based on knowledge of the structure of 

biological macromolecules and their functions; 

 use the basic concepts of probability and statistics; 

statistical methods and patterns of probability distribution 

related to bioengineering data; 

 use basic image processing technologies, design and 

analysis of diagnostic and visualized measuring systems; 

 use equipment for fermentation and processing of raw 

materials in the biotechnology industry; to build a 

personal educational trajectory. 

1.2 Primary indexesof EP  Type of EP: bachelor degree course 

Duration of EP: 4 years 

Form of training: full time 

Amount of credits: 240 academic credits 

Academic degree awarded: Bachelor of Science on  

educational program  «6В051___Biological Engineering» 

 Type of EP: ongoing 

1.3 Description of the advantages 

and distinctive features of the EP in 

terms of positioning in the 

educational market 

Distinctive features of the EP:  

Presence of accreditation of EP: 

International accreditation ASIIN 

National accreditation IAAR  

Name of the accreditation agency: Agency for 

accreditation of educational programs in the field of 

engineering, computer science, natural science and 

mathematics 

Duration of accreditation: 01.01.2016- 01.01.2021 

According to the rating of educational programs among 

universities of the Republic of Kazakhstan takes the place: 

IAAR-1 place 

IQAA-1 place  

 Joint EP (JEP) 

University partner (JEP): 

Double-degree EP (DDEP) 

University partner (DDEP): 



Material and technical base of EP: 

For the implementation of the educational program at the 

faculty there are following laboratories: 

- Laboratory "Photobiotechnology"; 

- Laboratory "Ecology of Microorganisms"; 

- Laboratory "General Microbiology"; 

- Laboratory "Biochemistry"; 

- Laboratory "Plant Physiology" 

- Laboratory "Bioinformatics". 

Human resources: 

Staff of professors and teachers – 57,  

Number of doctors and professors SSEC (HDC)  

(doctors):__16  people.;  

Number of candidates of sciences and associate professors 

SSEC (HDC) (cand.):__32_ people;   

Number of PhD doctors:__8_ people 

Percent of staff with degree - 98%. 

Practice bases: 

 Research Institute of Problems of Ecology; 

 Research Institute of Problems of Biology and 

Biotechnology; 

 Institute of Biology and Plant Biotechnology of the 

National Academy of Sciences of Kazakhstan 

 “Institute of Molecular Biology and Biochemistry 

named after M. A. Aitkhozhin "KN MES RK; 

 "Institute of Microbiology and Virology" of the 

Scientific Committee of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan; 

 Agrobiological station at Al-Farabi Kazakh National 

University. 

Academic mobility 

- Belgrade State University Russia; 

- “Ural Federal University named after the first 

President of Russia BN Yeltsin”, Russia. 

Scientific schools or scientific directions of the 

department, (scientific projects) 

Scientific directions of the department of biotechnology: 

- Ecological biotechnology 

- Plant Biotechnology 

- Photobiotechnology 

- Medical biotechnology 

- Bioinformatics 

- Ecological biochemistry 

-  Applied Microbiology 

-  Ecological microbiology 

- Food Microbiology 

- Food biotechnology.  

Comparison with similar programs of foreign universities: 

Massachusetts Institute of Technology - Top 5 

Stanford University - Top 3 

Harvard University - Top 6  

University of Chicago – Top 9 



2. Qualification requirements in the form of learning outcomes 

2.1 Learning outcomes of EP 

 

Upon completion of this educational program, students are 

expected to be able to: 

ON1 - the ability to use modern engineering tools, methods 

and processes in the practice of biomedical engineering; 

ON 2 - the ability to use programming, statistics and 

graphics to provide skills for modeling, modifying and 

testing known biomedical systems and behavioral devices; 

ON 3 - choose adequate methods of molecular and cellular 

biology to create organisms with desired properties; 

ON 4 - the ability to actually perform the task in 

accordance with the policies, procedures and 

recommendations of the bioengineering industry; 

ON 5 - analyze the properties of materials, methods and 

processing steps to create composites;  

ON 6 - master the methods of product design and 

equipment development, biomedical imaging, 

biomechanics, biomaterials and research and analysis of 

biomedical devices; 

ON 7 - possession of standard methods for working with 

DNA and general methods for cloning DNA sequences; 

ON 8 - understanding of the principles and methods of 

genetic engineering, as well as its application in various 

biological systems; 

ON 9 - analyze the features of engineering support of 

biotechnological production, the principles of cultivation of 

industrial biological objects, the main methods of isolation 

and purification of target products; 

ON 10 - select selection criteria and quality assessment 

methods necessary for the production of a specific target 

product; 

ON 11 - analyze the similarities and differences between 

organisms, the relationship between structure and function 

at all levels of biological organization; 

ON 12 - search and use the information necessary for the 

effective implementation of professional tasks and personal 

development. 

2.2 Expected results for each module of EP 

(in accordance with the Manual on the description of learning outcomes) 

М-4 Biodiversity 
 

As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. explain the diversity of living organisms  and their 

communities (plants and animals) in the biosphere of the 

Earth; 

2. systematize and generalize the knowledge received 

during  lectures and other educational information, 

scientific and popular scientific sources of information;   

3. demonstrate the knowledge of the basic concepts and 

characteristics of biological taxa of natural and artificial 

ecosystems, history of the study of biological forms and 

natural communities; 

4. identify and describe the most important representatives 



of the local and world flora and fauna; 

5. develop strategies for the conservation of biological 

diversity and the sustainable use of biological resources; 

6. apply the basic concepts, theories and laws of cell 

biology to explain the functioning of cells, tissues, organs 

and the organism as a whole; 

7. master practical microscopic skills, the ability to 

properly handle a microscope, cytological and histological 

preparations, cell and tissue culture of plants and animals; 

8. use the obtained knowledge for increase the theoretical 

level and also to apply knowledge in practical activities.      

М-5 Fundamentals of natural 

science 

As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. explain the basic concepts, laws and theories of 

classical and modern physics in their internal relationships 

and integrity; 

2. generalize solutions of typical problems (theoretical and 

experimental and practical learning tasks) from different 

areas of physics as the basis of decision of professional 

problems; 

3. carry out experimental research and processing of results, 

the ability to allocate physical content in applications of the 

future specialty; 

4. assess the degree of reliability of the results of 

experimental and theoretical research methods; 

5. understand the concepts of continuity of functions, their 

differentiability, integrability; 

6. get the practical skills to apply differential and integral 

calculus in problems of related subjects such as mechanics 

and physics; 

7. evaluate the possibility of using the fundamentals of 

higher mathematics as applied to biotechnological 

production; 

8. summarize mathematical and physical calculations for 

solving problems of biotechnological production. 

М-6 Physico-chemical biology As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. observe cellular structures using a various types of 

microscope; 

2. recognize the relationship and complexity between 

structure and function of all forms of life, resulting from an 

academically rigorous in-depth understanding of biological 

concepts; 

3. calculate microscope parameters e.g. magnification, pixel 

size, resolution, airy disk size and Nyquist sampling rate; 

4. know and undersand the fundamentals of modern imaging 

technologies; 

5. know the biophysical fundamentals of the construction 

and operation of the basic cellular structures, some tissues 

and organs and the body as a whole; 

6. make use of physical laws in order to explain the impact 

of external factors such as temperature, acceleration, 



pressure, electromagnetic field and ionizing radiation 

on the organism and its elements; 

7. describe changes in the organism functioning caused 

by homeostasis dysfunction, especially by finding 

organism response to physical exertion, exposure to high 

and low temperatures, loss of blood or water, sudden erect 

position, transition from sleep to waking; 

8. use a simple measuring apparatus and evaluating 

accuracy of measurements. 

M-7 General chemistry As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. describe and disclose physicochemical aspects as the 

most important biochemical processes; 

2. determine the properties of substances of organic and 

inorganic nature; properties of solutions, various types of 

chemical reaction equilibria and life processes; 

3. compare the mechanisms of action of the buffer 

systems of the body, their relationship and role in 

maintaining acid-base homeostasis; features of acid-base 

properties of amino acids and proteins; 

4. classify the laws governing the physicochemical 

processes in living systems from the point of view of their 

competition resulting from the combination of equilibria 

of different types; 

5. practice the study of scientific chemical literature; 

6. conduct an experiment to solve problem and situational 

problems; 

7. integrate practical skills in the formulation and 

execution of experimental work; 

8. justify the role of biogenic elements and their 

compounds in living systems. 

М-8 The functioning of living 

systems 

As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. explain information about the microbes in the context of 

basic knowledge of the structural and functional 

organization of prokaryotic cell;  

2. distinquish the features of their growth and reproduction 

of microorganisms;  

3. evaluate their role in the nature and human life; 

principles of their classification; basic properties of 

viruses; 

4. use microbiological methods inherent to the field of 

microbiology and virology individually or in a group 

teaching and research activities; 

5. use their knowledge about organs, organ structure and 

different cell types to explain and describe the specialized 

functions and regulations of the major organs and organ 

systems in the animal kingdom; 

6. analyze and classify selected histological preparations 

of representative normal tissue types and organs; 

7. describe the life processes of plants as well as plant cell 

structure and function, including seed germination, growth, 



determination, metabolism, differentiation and death, as 

well as how these processes are regulated; 

8. apply their knowledge about the life conditions of 

plants to make conclusions concerning the benefits, risks 

and ethic considerations regarding genetically modified 

plants. 

М-9 Introduction to Biotechnology As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. define the term “biotechnology” and appreciate its 

scope; be familiar with the key events in the development 

of biotechnology; 

2.  have an awareness of the global significance of 

biotechnology and its resultant industries, and a broad 

knowledge of which are represented nationally and locally; 

3.  state the broad categories of biotechnological processes 

based on the products formed and/or the process or 

substrates used, and have detailed knowledge of examples 

of each of these; 

4. have an understanding of the multidisciplinary nature of 

biotechnology and the associated role that has been played 

by enabling technologies in the development of 

biotechnology; 

5.  be familiar with structure the entity and its departments, 

the principles of management and job managements at the 

entity; 

6. be familiar with a technique of statement and the solution 

of production and economic tasks in the conditions of 

forming of market economy; 

7. have an awareness of some of the current and future 

issues surrounding the relationship between biotechnology 

and government, investors, the environment and consumers 

and the impact of these on the development of future 

biotechnology enterprises. 

М-10 Mathematical analysis As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. use basic statistical methods and concepts, terminology 

and symbols of biometrics; 

2. apply the statistical software such as SPSS to describe 

biological data and to test specific biological hypotheses; 

3. calculate and interpret summary statistics for data sets; 

4. evaluate the applicability  and limitations of different  

statistical methods; 

5. define and compute  descriptive quantities like 

expectation, variance, and percentiles for distributions and 

data sets; 

6. study of methods of designing and development program 

providing in computer center the entity; 

7. participate in maintenance and operation of the 

information systems used at the entity; 

8. profound practical studying of the information 

technologies applied at the entities to handling of 

information. 



 

М-11 Biological Macromolecules As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. know the basis of biological macromolecules 

constitution and traits; 

2. compare the different basic types of biomolecules, with 

emphasis on nucleic acids, proteins, and lipids; 

3. distinguish between the different types of interactions 

that exist between biomolecules; 

4. reveal the way how drugs aimed against biological 

macromolecules are developed using rational drug design;  

5. use and analyse results from methods use to predict 

secondary- and tertiary structure of macromolecules; 

6. know the concepts about the features of a biological 

experiment, the acquisition of skills for its planning, 

implementation and understanding of its value; 

7.  use the technique of working on special laboratory 

equipment; they will master the necessary laboratory 

methods and methods of conducting specific experiments 

for their independent implementation; 

8. analyze the organization of work of labor protection 

services, the main department of quality at enterprises. 

М-12 Cell systems As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. use the theoretical knowledge and practical skills in the 

field of genetic engineering;  use the principles of structure 

and function of living cells to produce biotechnological 

products; 

2. apply the modern information technologies, including 

databases and software packages for the solution of 

problems of cellular biotechnology; 

3. possess with basic methods of manipulation with genetic 

material, terminology, used in cell and genetic engineering, 

cell culture techniques; 

4.  make a morpho-functional classification of tissues; 

know the structure and function of various tissues; 

5.  analyse the way how the different tissues are built up, 

and how the cells in these tissues cooperate; 

6. describe the lipid metabolic pathways in prokaryotes 

and eukaryotes and distinguish the specific features of the 

different classes of organisms;  

7. exploit the knowledge for the development of 

bioprocesses and the large scale production of products 

derived from the manipulation of metabolic pathways; 

8.  know about the integrated pathways and regulation 

processes for metabolic engineering of prokaryotes and 

eukaryotes leading to the production of biomaterials and 

biofuels. 

М-12 Environmental 

Bioengineering 

As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. understand key current environmental problems; be able 

to analyse an industrial activity and identify the 



environmental problems; 

2. design and conduct experiments, as well as to analyze 

and interpret data; 

3. apply the knowledge of mathematics, natural science, 

engineering fundamentals, and environmental engineering 

to the solution of complex environmental engineering 

problems; 

4. apply the basis of an Environmental Management 

System (EMS) to an industrial activity; 

5. able  to use the techniques, skills, and modern 

engineering tools necessary for engineering practice; 

6. aware of the significance of recycling, reuse and 

reclamation of solid wastes; 

7. understand the implications of the production, resource 

management and environmental impact of solid waste 

management; 

8. identify and describe the various types of waste, e.g. 

litter, municipal, industrial, agricultural, mining and 

construction waste, hazardous, toxic, biological waste. 

М-13 Engineering in biotechnology As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. know how to determine the applications of the 

quantitative methods of the engineering and physical 

science to problems in biology and medicine;  

2. apply molecular binding phenomena to a variety of 

practical bioengineering situations; 

3. evaluate the stem cell biology and tissue engineering; 

apply biocompatibility issues in engineering design; 

4. apply knowledge of mathematics, science, and 

engineering to design and conduct experiments, as well as 

analyze and interpret data; 

5.  describe correct standard operating procedures, good 

lab practice and other documentation required in a 

biotechnological lab; 

6. understand the basics of sustainable processing for 

biobased products to further understand their impact on 

global sustainability; 

7. appreciate the need for sustainable innovation and how 

biotechnology and biobased production can contribute to 

this; 

8. develop and assess the conditions for efficient and 

sustainable design of bioprocesses. 

М-13 Biomaterials As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. understand the  role  of biomaterials as  an important 

aspect of the educational background of the biomedical 

engineer; 

2. differentiate between the different general applications 

of biomaterials and between the scientific and the 

regulatory definition of biomaterials; 

3. describe what a polymer is and provide examples of how 

they are used in biomedical devices; 



 4. explain methods to modify surfaces of biomaterials and 

choose material for desired biological response; 

 5. explain methods to repair and regenerate injured or lost 

functional tissue with materials, autologious cells or stem 

cells; 

 6. communicate effectively, with the engineering team and 

with the community at large; 

 7. use fundamentals of mechanics and strength of materials 

to understand the remarkable material and mechanical 

properties of biological materials; 

 8. understand mechanical properties in in vivo and other 

environments. 

М-14 Recombinant Organisms As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. understand the structure and function of DNA and RNA 

and the cellular processes of DNA replication, DNA repair, 

gene regulation, transcription and translation; 

2.  compare the physical and chemical properties and levels 

of organization of pro- and eukaryotic genetic material; the 

basic research approaches in molecular biology; 

3.  Know and understand the mechanisms of gene 

expression regulation; approaches and methods of 

recombinant DNA production and cloning; in vitro 

mutagenesis; selective down regulation of gene expression 

with antisense RNA, RNA interference; 

4.  exposure to techniques used in contemporary molecular 

biology and biochemistry research; 

5. know the principles of genetic engineering and gene 

editing to use them  to generate complex DNA constructs; 

6. design strategies to create genetically engineered mice 

to address specific biological processes; 

7. apply critical analysis and reading of published 

scientific papers; 

8. competently conduct experiments on the study of 

heredity and draw correct conclusions from the 

experimental data obtained. 

М-15 Medical bioengineering As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. know the  theoretical and practical problems solving 

framework in medical biotechnology and be able to solve it 

theoretically; 

2. understand the basis of modern drugs production 

applied to practical medicine, including hormones, 

antibiotics, interferon's, interleukins, monoclonal 

antibodies and vaccines; 

3. apply the methods and approaches of studying medical 

biotechnology objects; 

4. apply these knowledge for designing, implementation 

and interpretation the results of experimental works; 

5. analyze the diversity and principles of molecular 

diagnostics methods of infectious diseases; 

6. compare the types of  PCR analyzes and principles; 



7.  find an advantages and disadvantages of the methods 

using of  DNA sequences as diagnostic tools;  

8.  understand the concepts of molecular cloning, DNA 

probes, autoradiography to create diagnostics. 

M-16 Engineering support for 

industrial biotechnology 

As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. have the skills to use the equipment applying in the 

biotechnology and pharmacology; 

2. know and understand the variety of biotechnological 

production technologies and their appropriate 

instrumentation; 

3. conduct the theoretical research processes and 

apparatuses in biotechnology; 

4. know the principles of development of technological 

schemes, technological and technical documentation; 

5. carry out technological calculations (compilation of 

material and energy balances) and the development of 

technological lines of biotechnological production; 

6. know the physical and biochemical processes occurring 

in bioreactors at stages of the selection of the target 

product; 

7. know the demands on the reliability and efficiency of 

industrial information systems; 

8. formulate the basic technical and economic 

requirements for the projected industrial information 

systems. 

М-17 Bioinformatics As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. use tools, practice analysis and interpretation of 

genomic data sets to analyze different microbiomes; 

2. explain how “microbial omics” data are used to 

understand the human microbiome and its role in human 

health; 

3. communicate the importance of the microbiome in 

many environments is able to perform analysis of 

microbial communities in a particular ecosystem; 

4. compare epigenomics, transcriptomics, and proteomics 

and can explain how they are used to address questions of 

interest; 

5. familiar with the achievements in the study of hereditary 

diseases; 

6. show achievements in the study of genetic diagnostics; 

7.  use existing software effectively to extract information 

from large databases and to use this information in 

computer modeling; 

8. understand the intersection of life and information 

sciences, the core of shared concepts, language and skills 

the ability to speak the language of structure-function 

relationships, information theory, gene expression. 

 

M-18 Bioremediation technology As a result of studying the module, the student will be 

able to: 



1. understand the  role of phototrophic microorganisms in 

photobiotechnology, food and agriculture development; 

2. know the  basic properties of phototrophic 

microorganisms, their classification, role in nature and 

human life; 

3. explain the possibility of using microalgae for mass 

cultivation and production of biologically active 

substances; the mechanism of photosynthesis of different 

groups of phototrophic organisms; 

4. apply their theoretical knowledge and practical skills in 

the practice of their own research, owning  of working 

methods with phototrophic cultures isolated in pure 

culture, methods of their mass cultivation; 

5. compare the mechanism of photosynthesis of different 

groups of phototrophic organisms; 

6. show the advantages and disadvantages of different 

phytoremediation technologies such as rhizofiltration, 

phytoextraction, phytostimulation, phytoevaporation; 

microremediation; 

7. compare the biological products for the remediation of 

contaminated territories and the restoration of soil fertility, 

biological products for the elimination of pollution of soil, 

water, air. 

M-18 Omics technology As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. analyse the structure and construction of proteins by 

computer-based methods; 

2. understand how protein drugs are discovered, produced, 

and purified; 

3. familiar with the tools of biochemical engineering (PCR, 

rDNA technology, protein engineering, protein display, 

fermentation, etc.); 

4. describe the strategies and techniques used in cloning 

cDNA and genomic DNA and apply them to the expression 

of recombinant proteins in biotechnology and in the 

analysis of gene function; 

5. discuss the use of genomics and proteomics in human 

health; 

6. suggest and outline solution to theoretical and 

experimental problems in Genomics and Proteomics fields; 

7. obtain and analyse information and data relating to 

specific genes using a number of general and plant-specific 

databases, bioinformatics principles and tools; 

8. locate and evaluate current scientific literature and 

discuss the important findings of these papers in writing. 

M-19 Bio-objects As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. understand the role of immobilized biological objects in 

biotechnological production; 

2.  explain the processes involved in industrial enzyme 

production, from protein production to purification and 

formulation; 



3.  compare the  methods for selection and optimisation of 

industrial enzymes using genetic and biochemical 

techniques; 

4. analyze principles and methods of metabolic 

engineering of (micro)organisms to produce industrial 

chemicals; 

5. compare and contrast the historical uses of enzyme 

technology with current applications in a diverse range of 

industries; 

6. determine the possible ways of biosynthesis of key 

intermediates and target products for the selection of the 

optimal biotechnological process; 

7. apply knowledge about effect and function of enzymes, 

about thier industrial production and exploitation in food 

production and food – processing; 

8. understand and explain differences between rational 

design and directed evolution, and have a general 

knowledge about miscellaneous topics such as searches in 

bioinformatics databases, isolation, expression or 

purification of novel proteins.  

M-19 Medical devices As a result of studying the module, the student will be 

able to: 

1. explain the underlying scientific principles of the major 

medical imaging techniques; 

2. explain the mode of operation of the major medical 

imaging techniques; 

3. understand the advantages and disadvantages of the 

major imaging techniques;  

4. discuss physics concepts and technological principles 

that underpin medical imaging examinations and 

procedures; 

 5. describe the basis of biological signal generation and 

measurements; 

 6. describe a range of methods used to diagnose, monitor 

and manage health conditions; 

 7. identify, explain and judge patient safety issues related 

to biomedical instrumentation; 

 8. apply and evaluate safety concepts for biomedical 

instrumentation and clinical implementation. 

3. Areas of graduate student professional activity 

3.1 The planned field of 

professional activity of the graduate 

student  

 

Training of staff is planned in the following areas of 

professional activity: 

 educational; 

 scientific; 

  health care; 

  government agencies; 

  industrial; 

 agricultural; 

 environmental; 

 pharmaceutical.  

3.2 Types of activity (professions) 

for which the graduate of the EP is 

Training in the field of professional activity includes the 

following activities, professions, qualification levels (to 



mainly preparing paint the types of activities in accordance with the 

professional standard): 

- research; 

-  pedagogical; 

- laboratory assistant of  biological analysis; 

- laboratory technician; 

- biologist- laboratory assistant; 

- laboratory engineer; 

- microbiologist-technologist; 

-  laboratory researcher (in the field of biotechnology); 

- teacher of biology in secondary school. 

3.3 Analysis and necessity of the 

labor market for graduates of this 

EP 

For the future employment of graduates of the 

program, key employers are: 

1. Research Institute of Problems of Ecology; 

2. Research Institute of Problems of Biology and 

Biotechnology; 

3. Institute of Biology and Plant Biotechnology of the 

National Academy of Sciences of Kazakhstanж 

4. Institute of Molecular Biology and Biochemistry named 

after M. A. Aitkhozhin "KN MES RK; 

5. Institute of Microbiology and Virology of the Scientific 

Committee of the Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan; 

6. JSC "Company Foodmaster" 

7. “VIVA Pharm” LLP 

8. “SAUTS-OIL” LLP 

9. “Carlsberg” LLP 

10. “KazEcoSolutions” LLP 

11. Research and Production Co "Antigen" Ltd 

12. JSC "Scientific Center of Anti-Infectious Drugs",  

City Center for Human Reproduction of the Health 

Department of Almaty 

13. “Eurasian Foods Corporation” JSC 

14. LLP "Raimbek Bottlers". 

The educational program is relevant for a specific area of 

employment: 

- Production (enterprises of food, processing industry, 

production of new drugs); 

- Social (health, education, ecology, services of various 

government organizations) 

- Public administration. 

4. Requirements for enrollee 

 

Admission rules: 

The educational program is designed for applicants 

interested in biological engineering as a field of modern 

science and practice, with the subsequent formation of 

young people in knowledge, skills and abilities necessary 

for a competitive specialist, as well as values, needs and 

abilities for self-realization of the individual. The 

educational program is designed for winners and prize-

winners of Kazakhstan and international specialized 

Olympiads (in biology and chemistry), as well as 

applicants with the maximum scores of UNT in specialized 



subjects (biology, mathematics, chemistry). The 

educational program does not conduct additional 

specialized tests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The matrix of attainability of the formed learning outcomes of the educational program 

(Appendix 2.1) 

 

Name of the module 
Learning outcomes of program 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М-4 Biodiversity А1  А3 В1 В2  В4  С1    

М-5 Fundamentals of 

natural science 

 А2 А3   В3  В5 С1 С2 С3 D1 

М-6 Physico-chemical 

biology 

А1 A2  В1 B2     С2   

M-7 General chemistry  А2 А3  В2 В3 В4   С2 С3 D1 

М-8 The functioning of 

living systems 

A1  A3 B1   B4 B5  C2  D1 

М-9 Introduction to 

Biotechnology 

 A2   B2   B5 C1 C2 C3 D1 

М-10 Mathematical 

analysis 

A1 A2  B1  B3   C1  C3 D1 

М-11 Biological 

Macromolecules 

 A2 A3  B2  B4 B5 C1 C2   

М-12 Cell systems A1 A2  B1  B3  B5 C1 C2  D1 

М-12 Environmental 

Bioengineering 

A1 A2   B2 B3  B5 C1 C2 C3 D1 

М-13 Engineering in 

biotechnology  

A1 A2   B2 B3  B5 C1 C2 C3 D1 

М-13 Biomaterials A1 A2   B2 B3  B5 C1 C2 C3 D1 

М-14 Recombinant 

Organisms 

A1 A2  B1 B2  B4  C1 C2  D1 

М-15 Medical 

bioengineering 

A1 A2  B1 B2  B4 B5 C1 C2 C3 D1 

M-16 Engineering 

support for Industrial 

biotechnology 

 A2 A3 B1 B2  B4  C1 C2 C3 D1 

М-17 Bioinformatics  A2 A3 B1 B2  B4  C1 C2 C3 D1 

M-18 Bioremediation 

technology 

 A2 A3 B1 B2  B4  C1 C2 C3 D1 

M-18 Omics technology  A2 A3 B1 B2  B4  C1 C2 C3 D1 

M-19 Bio-objects  A2 A3 B1 B2  B4  C1 C2 C3 D1 

M-19 Medical devices  A2 A3 B1 B2  B4  C1 C2 C3 D1 
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Приложение 2  

Уважаемый обучающийся! 

Перед Вами Каталог дисциплин, который поможет Вам выстроить индивидуальную 

траекторию по образовательной программе 6В051     - Биологическая инженерия. 

Какое место Каталог дисциплин занимает в системе учебной документации, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы?  

Образовательная программа представлена циклами дисциплин – цикл 

общеобразовательных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД), цикл 

профилирующих дисциплин (ПД).  

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (ОК), вузовского 

компонента (ВК) и(или) компонента по выбору (КВ). Дисциплины обязательного 

компонента цикла ООД определяются Государственным общеобязательным стандартом 

образования и являются обязательными для всех обучающихся по образовательной 

программе. 

Циклы БД и ПД включают дисциплины вузовского компонента и компонента по 

выбору. Вузовский компонент определен УП.  Компонент по выбору представлен в 

Каталоге дисциплин, рекомендуемых студентам для самостоятельного формирования 

индивидуальной образовательной траектории.  

Вузовский компонент и компонент по выбору – это перечень учебных дисциплин, 

предлагаемых университетом, согласованных: 

- с работодателями, что обеспечивает направленность подготовки специалистов для 

конкретной отрасли в соответствии с потребностями рынка труда; 

- с обучающимися-выпускниками, что позволяет учесть оценку качества 

образовательной программы как основы профессиональной подготовки основными 

потребителями образовательных услуг. 

Как выбрать при помощи Каталога учебную дисциплину в индивидуальный 

учебный план? 

- найдите таблицу элективных дисциплин Вашей образовательной программы и 

курса; 

- определите, какая из учебных дисциплин (базового и профилирующих циклов), 

предложенных для выбора, имеет пререквизитами дисциплины, уже изученные Вами. По 

постреквизиту определите направление дальнейшего формирования содержания 

индивидуальной траектории, сопоставьте с Вашими намерениями и ожиданиями. 

- проанализируйте аннотацию учебного курса и ожидаемые результаты; 

- сделайте выбор, проверьте достаточность объема (количество кредитов) выбранных 

учебных курсов; 

- в случае необходимости проконсультируйтесь у эдвайзера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Құрметті студент! 

Сіздің алдыңызда 6В051     - Биологиялық инженериямамандығының білім беру 

бағдарламасы бойынша жеке білім беру траекторияларыңызды құру үшін көмектесетін 

пәндер каталогы.  

Білім беру бағдарламасын жүзеге асуын қамтамасыз ететін оқу құжаттарының 

жүйесінде пәндер Каталогы қандай орынды алады?   

Мамандық бойынша білім беру бағдарламасы пәндер циклымен берілген- жалпы 

білім беретін пәндер (ЖБП)  циклы, базалық пәндер (БП) циклы, кәсіптендіру пәндер (КП) 

циклы.   

ЖБП циклы міндетті компонент (ТК), ЖОО компоненті (ТК) және(немесе) таңдау 

компоненті (ТК) пәндерін қамтиды. ЖБП циклінің міндетті компонентінің пәндері 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен анықталады және білім беру 

бағдарламасы бойынша барлық білім алушылар үшін міндетті болып табылады. 

БП және КП циклдары ЖОО компонентінің және таңдау компонентінің пәндерін 

қамтиды. Жоғары оқу орны компоненті УП анықталған.  Таңдау компоненті Жеке білім 

траекториясын өз бетінше қалыптастыру үшін студенттерге ұсынылатын пәндер 

каталогында берілген. 

Жоғары оқу орнының компоненті және таңдау компоненті-бұл университет ұсынған, 

келісілген оқу пәндерінің тізбесі: 

-еңбек нарғының қажеттіліктеріне сәйкес белгілі бір салада мамандықтар дайындау 

үшін бағыттылықты қамтамасыз ететін жұмыс берушілермен; 

 -білім беру бағдарламасының сапасын бағалауға мүмкіндік беретін кәсіби 

дайындықтың негізі ретінде білім беру қызметінің басты тұтынушысы студент-

түлектерімен келісілген.   

Каталог көмегімен жеке оқу жоспарына оқу пәндерін қалай таңдау қажет? 

 - Өзіңіздің мамандық және курсыңыздың элективті пәндер кестесін табыңыз; 

- таңдауға берілген оқу пәндерінен (базалық және кәсіби циклдер) Сіз оқыған пәндер 

пререквизиттері бар қандай пәндер барын анықтаңыз. Постреквезит бойынша Өзіңіздің 

мақсатыңыз бен болжауыңызды салытырып жеке траекторияңыздың мазмұнын 

қалыптастыру үшін ары қарай бағытын анықтаңыз; 

-оқу курсының мазмұны мен күтілетін нәтижелерді талдаңыз; 

-таңдау жасаңыз, таңдалған оқу курстарының көлемінің (кредит саны) жеткіліктілігін 

тексеріңіз; 

- қажет болған жағдайда эдвайзерден кеңес алыңыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear student! 

 

You are looking a Catalog of disciplines that will help you to build an individual trajectory 

for the educational program 6B0510 – Biological Engineering.  

What is the place of the Catalog of disciplines in the system of educational 

documentation, ensuring the implementation of the educational program? 

The educational program includes a cycles of disciplines – cycle of General Education 

Disciplines (GED), cycle of Core Disciplines (CD) and cycle of Elective Disciplines (ED).  

Cycle of General Education Disciplines (GED) consists of disciplines of an Obligatory 

component (OC), University component (UC) and (or) Elective component (EC). Subjects of the 

obligatory component of the cycle of General Education Disciplines are determined by the State 

Educational Standards and are mandatory for all students in the educational program. 

The University component (UC) and the Elective component (EC) is a list of academic 

disciplines offered by the University and agreed: 

- with employers, which ensures the orientation of training for a particular industry in 

accordance with the needs of the labor market; 

- with graduating students, which allows us to take into account the assessment of the quality 

of the educational program as the basis of professional training for the main consumers of 

educational services. 

How to choose discipline using the Catalog academic in the individual curriculum? 

- find the table of elective courses of your educational program and course and year of study; 

- determine which of the academic disciplines (basic and major cycles) proposed for 

selection has the prerequisites of the discipline already studied by you. By post-requisites, 

determine the direction of further formation of the content of the individual trajectory, compare 

with your intentions and expectations. 

- analyze the annotation of the training course and expected results; 

- make a choice, check the adequacy of the volume (number of credits) of the selected 

training disciplines; 

- if necessary, consult an adviser. 

 



Appendix 3 

 

1) МІНДЕТТІКОМПОНЕНТ (МК)/ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙКОМПОНЕНТ (ОК) / OBLIGATORY COMPONENT (OC) 

1) ЖОҒАРЫОҚУОРНЫКОМПОНЕНТІ / ВУЗОВСКИЙКОМПОНЕНТ / UNIVERSITY COMPONENT 

М-1 Әлеуметтік-мәдени даму модулі / Модуль социально-культурного развития / Module of social and cultural development 

Коды / Код / Сode SIK 1101 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы (Мемлекеттік емтихан) / Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен) / Modern 

history of Kazakhstan (State Examination), 

Пререквезиттер / Пререквизиты 

/ Prerequisites 

- Постреквезиттер / Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Философия / Философия / 

Philosophy 

Кредит саны / Кредиты / Credits 5 Семестры / Семестры / Semesters 1 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының негізгі тарихи кезеңдері туралы шынайы, толық білім беру; 

мемлекеттіліктің және тарихи-мәдени үдерістердің қалыптасуы мен даму проблемаларына студенттердің назарын аудару. 

Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Студенттерді тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға үйрету. 

Білім алушылардың ғылыми дүниетанымы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. 

Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 

1. әлемдік және Еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасу алғышарттарын, 

кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін түсіндіру және дәлелдеу; 

2. өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді салыстырмалы-сыни және ретроспективті талдау, оларды адамзаттың әлемдік-тарихи 

дамуы мен қазіргі Қазақстанның жаңа бағдары негізінде байланыстыра көрсету; 

3. қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздылығын шынайы, жан-жақты жүйелеу және 

болжау; 

4. күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық 

және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру және сипаттау; 

5. қазақстандық қоғамның жаңғыруына қатысты өзіндік пікірін қалыптастыру, Қазақстан мен әлемдік қауымдастықтағы 

оқиғалардың тарихи шынайылығын анықтау үшін тарихи білім алу. 

Цель дисциплины дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного Казахстана; направить 

внимание студентов на проблемы становления и развития государственности и историко-культурных процессов. Обьяснить 

студентам сущность фундаментальных проблем истории.  Обучить их научным методам исторического познания. Сформировать 

у обучающихся научное мировоззрение и гражданскую позицию. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 
1. обосновать и объяснить исторические предпосылки и периоды становления независимой казахстанской государственности в 

контексте всемирного и евразийского исторического  процесса; 

2. проводить критико-сравнительный  и ретроспективный анализ отдельных явлений и событий исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества на основе новых позиций современного Казахстана; 

3. выстроить и спрогнозировать имманентные преимущества, особенности и значение казахстанской модели развития; 



4. определить и оценить знания аналитического и аксиологического анализа при изучении сложных исторических процессов, 

явлений и роли исторических личностей в истории современного Казахстана; 

5. сформировать собственное мнение по модернизации казахстанского общества, приобрести исторические знания для 

определения обьективности событий, происходящих в  современном Казахстане и мировом сообществе. 

The aim of the discipline to give objective historical knowledge of the main stages of the history of modern Kazakhstan; to direct students' 

attention to the problems of the formation and development of statehood and historical and cultural processes; to explain students the essence 

of the fundamental problems of history; to teach them the scientific methods of historical knowledge;to form a scientific world outlook and 

citizenship among students. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. substantiate and explain the historical background and periods of the formation of an independent Kazakhstani statehood in the context 

of the world and Eurasian historical process; 

2. conduct a critical-comparative and retrospective analysis of individual phenomena and events of the historical past with a common 

paradigm of the world-historical development of human society based on the new positions of modern Kazakhstan; 

3. build and predict the immanent advantages, features and significance of the Kazakhstan development model; 

4. identify and evaluate the knowledge of analytical and axiological analysis in the study of complex historical processes, phenomena and 

the role of historical personalities in the history of modern Kazakhstan; 

5. form an own opinion on the modernization of Kazakhstani society, acquire historical knowledge to determine the objectivity of events 

taking place in modern Kazakhstan and the world community. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады:Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздері. Қазақ 

мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы: Ежелгі және Ортағасырлар тарихы, Жаңа дәуір тарихы. Мемлекеттің 

саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының заңдылықтары. Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: 

Ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері. Азаматтық-саяси қайшылықтар. Кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге 

асырылуы. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен зардаптары. 

Қазақстандағы «қайта құру» саясатының сипаты. Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі. Әлеуметтік жаңғыру – қоғамның 

әл-ауқат тірегі. Этнодемографиялық үдерістер мен ұлтаралық келісімнің нығаюы. Рухани жаңғыру және қоғамдық-саяси дамудың 

келешегі. Ұлы Дала еліндегі жаңа тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру саясаты. Қазақстан –әлем мойындаған ел. Ұлт 

Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың мемлекеттілікті қалыптастырудағы рөлі. Ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы. 

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: 

Концептуальные  основы  изучения  Отечественной  истории.  Истоки и преемственность казахской государственности: древность, 

средневековье и новое время. Закономерности политического, социально-экономического культурного   развития   государства. 

Казахстан на пути к Независимости: этапы формирования идеи национального государства. Гражданско-политическое 

противостояние. Реализация советской модели государственного строительства. Противоречия и последствия советских реформ в 

Казахстане во второй половине ХХ века. Политика «перестройки» в Казахстане. Казахстанская модель экономического развития. 

Социальная модернизация – основа благополучия общества. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального 

согласия. Общественно-политические перспективы развития и духовная модернизация. Политика формирования нового 

исторического сознания и мировоззрения народа Великой степи. Казахстан - государство, признанное современным миром. Н.А. 

Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого будущего. 



When studying the discipline, the following topics will be considered:conceptual framework for the study of national history; the origins 

and continuity of the Kazakh statehood: antiquity, the Middle Ages and the new time; patterns of political, socio-economic and cultural 

development of the state; Kazakhstan on the way to the Independence: the stages of the formation of the idea of a national state. Civil and 

political confrontation; the implementation of the Soviet model of state construction; contradictions and consequences of Soviet reforms in 

Kazakhstan in the second half of the twentieth century; the policy of "perestroika" in Kazakhstan; Kazakhstan’s model of economic 

development; social modernization is the basis of the well-being of society; ethno-demographic processes and the strengthening of interethnic 

harmony; social and political development prospects and spiritual modernization; the policy of forming a new historical consciousness and 

worldview of the people of the Great Steppe; Kazakhstan is a state recognized by modern world; N.A. Nazarbayev is a person in history; the 

formation of a united future nation. 

Коды / Код / Сode Fil2102 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Философия/ Философия / Philosophy 

Пререквезиттер / Пререквизиты 

/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (Мемлекеттік 

емтихан) / Cовременная история Казахстана 

(Государственный экзамен) / Modern history of 

Kazakhstan 

Постреквезиттер /Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Мамандық бойынша пәндер / 

Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты / Credits 5 Семестры / Семестры / Semesters 4 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины /Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты студенттердің бойында дүниеге көзқарастың ерекше формасы ретіндегі философия туралы тұтас жүйелі түсінік, 

оның негізгі бөлімдері, болашақ кәсіби әрекет шеңберінде оларды оқытудың әдістері мен мәселелері туралы түсінік қалыптастыру.  

Пәнді оқытудың нәтижесінде студент мынадай қабілеттерге ие болады: 

1. философияның тарихи даму шеңберінде метафизика мен онтологияның негізгі мазмұнын сипаттау;  

2. философиялық ойлау тұрғысындағы шындықтың ерекшеліктерін түсіндіру; 

3. дүниені танудың философиялық және ғылыми әдістерін жүйелеу;  

4. қазіргі дүниедегі адамның әлеуметтік және жеке басының құндылықтары ретінде негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлі 

мен маңыздылығын негіздеу; 

5. кәсіби саладағы мәселелердің философиялық мазмұнын анықтауға және талқылауға арналған нәтижелерді ұсынуға 

байланысты зерттеулер жүргізу. 

Цель дисциплины формирование у студентов целостного системного представления о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент будет способен: 

1. описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте исторического развития философии;  

2. объяснить специфику философского осмысления действительности; 

3. классифицировать методы научного и философского познания мира;  

4. обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как ценностей социального и личностного бытия человека 

в современном мире; 

5. провести исследование актуальное для выявления философского содержание проблем в профессиональной области и 

презентовать результаты для обсуждения.  



The aim of the discipline is to form student’s knowledge about a holistic system concept of philosophy as a special form of knowledge of 

the world, its main sections, problems and methods of studying them in the context of future professional activity. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. describe the main content of ontology and metaphysics in the context of the historical development of philosophy; 

2. explain the specifics of the philosophical interpretation of reality; 

3. classify the methods of scientific and philosophical knowledge of the world; 

4. substantiate the role and importance of key worldview concepts as values of social and personal being of a person in the modern world; 

5. conduct research relevant to identifying the philosophical content of problems in the professional field and to present the results for 

discussion. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

 «Философия» пәні болашақ мамандардың бойында тәуелсіз сыни ойлау түсінігін қалыптастыру мен маңызды дүниетанымдық 

ұғымдарды түсінуге бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы мен 

дамуы.Философияның пайда болуы. Философияның пәні мен әдістері. Философияның тарихи типтері.Әлемді философиялық 

түсінудің негізі. Болмыс мәселесі. Онтология және метафизика. Сана мен тіл. Таным мен шығармашылық. Ғылыми және ғылыми 

емес білім. Ғылым мен техника. Адам философиясы және құндылықтар әлемі. Өмір мен өлім. Өмірдің мәні. Этика. Құндылықтар 

философиясы. Еркіндік. Эстетика. Қабылдау және әсемдікті жасау. Қоғам мен мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік Ел» және 

«Рухани жаңғыру» – Қазақстанның жаңа философиясы. 

Дисциплина «Философия» направлена, на формирование у будущих специалистов способности к независимому критическому 

мышлению и пониманию ключевых мировоззренческих понятий  

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Возникновение и развитие философии.Возникновение 

философии. Предмет и метод философии. Исторические типы философии.Основы философского понимания мира. Проблема 

бытия. Онтология и метафизика. Сознание и язык. Познание и творчество. Научное и вненаучное знание. Наука и техника, 

Философия человека и ценностный мир. Жизнь и смерть. Смысл жизни. Этика. Философия ценностей. Свобода. Эстетика. 

Восприятие и создание красоты. Общество и культура. Философия истории. «Мәңгілік Ел» и «Рухани жаңғыру» – философия 

нового Казахстана 

The discipline «Philosophy» is for undergraduate students who want to expand their knowledge in the field of the forming the future 

specialists ability to independent critical thinking and understanding of key worldview concepts. 

In studying the discipline, the following aspects will be considered: The emergence and development of philosophy. The emergence of 

philosophy. The subject and method of philosophy. Historical types of philosophy. Fundamentals of philosophical understanding of the 

world. The problem of being. Ontology and metaphysics. Consciousness and language. Cognition and creativity. Scientific and extra-

scientific knowledge. Science and technology Philosophy of man and the value world. Life and death. Meaning of life. Ethics. Philosophy 

of values. Freedom. Aesthetics. Perception and creation of beauty. Society and culture. Philosophy of history. "Mangilik El" and "Ruhani 

zhangyru" - the philosophy of the new Kazakhstan. 

Коды / Код / Сode MSPZ 1103 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі/ Модуль социально-политических знаний/Module of socio-political knowledge (Әлеуметтану / 

Социология / Sociology, Саясаттану / Политология / Political science, Мәдениеттану / Культурология / Culture, Психология/ 

Психология / Psychology) 



Пререквезиттер / Пререквизиты 

/ Prerequisites 

- Постреквезиттер / Постреквизиты / 

Postrequisites 

Мамандық бойынша пәндер / 

Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты / Credits 8 Семестры / Семестры / Semesters 1 

Пәннің мақсаты /Цель 

дисциплины /Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты – «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың модернизациясы» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған 

қоғамдық сана модернизациясының тапсырмаларын шешу контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. 

Курсты меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 

1. модульдің оқу пәндерін құрастыратын барлық ғылым салаларында (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік 

білімді (ұғымдар, идеялар, теориялар) түсіндіруге және интерпретациялауға; 

2. қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саясиси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі 

интеграциялық үрдістердің продуктісі ретінде түсіндіруге; 

3. ғылыми әдістерді және зерттеу тәсілдерін нақты оқу пәні және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі үрдістері контекстінде 

қолдануды алгоритм арқылы ұсынуға; 

4. оқып жатқан пәндердегі теориялар мазмұны мен ғылыми салалардағы идеялар негізінде әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі 

аясындағы оқиғалалардың табиғатын түсіндіруге; 

5. қазақ қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың әртүрлі даму 

кезеңдері туралы ақпаратты аргументті және дәлелді түрде ұсынуға; 

6. әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды 

модернизациялаудағы рөлі контекстінде талдауға; 

7. қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы түрлі жағдайларды қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық 

және этикалық нормаларымен, құндылықтар жүйесімен сәйкестігі тарапынан талдауға; 

8. қоғамды зерттеудің әртүрлі типтерінің стратегияларын ажыратуға және нақты мәселені талдау үшін әдіснаманы таңдауды 

негіздеуге; 

9. қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын әлеуметтік-гуманитарлық типтегі қандай да бір ғылымның тарапынан бағалауға, 

мүмкін тәуекелдерді ескере отырып даму перспективасын жобалауға; 

10. қоғамдағы, оның ішінде кәсіби әлеуметтегі қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын жасап шығаруға; 

11. қарым-қатынастың әртүрлі саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, қоғамдық құнды білімді түрлендіруге, оны 

таныстыруға; 

12. әлеуметтік мәні бар сұрақтар бойынша өз көзқарасын дұрыс жеткізуге және аргументтермен қорғауға. 

Цель дисциплины - формирование социально-гуманитарного мировоззрения в контексте решения задач модернизации 

общественного сознания, определенных государственной программой "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". 

В результате изучения курса студент будет способен: 

1. объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во всех областях наук, формирующих учебные 

дисциплины модуля (социологии, политологии, культурологи, психологии); 

2. объяснять социально-этические ценности общества как продукт интеграционных процессов в системах базового знания 

дисциплин социально-политического модуля; 



3. алгоритмизировано представлять использование научных методов и приемов исследования в контексте конкретной учебной 

дисциплины и в процедурах взаимодействия дисциплин модуля; 

4. объяснять природу ситуаций в различных сферах социальной коммуникации на основе содержания теорий и идей научных 

сфер изучаемых дисциплин; 

5. аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных этапах развития казахского общества, политических 

программ, культуры, языка, социальных и межличностных отношений; 

6. анализировать особенности социальных, политических, культурных, психологических институтов в контексте их роли в 

модернизации казахстанского общества; 

7. анализировать различные ситуации в разных сферах коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей, 

общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами казахстанского общества; 

8. различать стратегии разных типов исследований общества и обосновывать выбор методологии для анализа конкретных 

проблем; 

9. оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа, 

проектировать перспективы развития с учетом возможных рисков; 

10. разрабатывать программы решения конфликтных ситуаций в обществе, в том числе в профессиональном социуме; 

11. осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах коммуникации, генерировать общественно ценное 

знание, презентовать его; 

12. корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по вопросам, имеющим социальную значимость. 

The aim of the discipline is to form student’s knowledge and understanding about a social and humanitarian outlook in the context of 

solving the tasks of modernizing public consciousness, defined by the state program "Looking to the Future: Modernizing Public”.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. explain and interpret subject knowledge (concepts, ideas, theories) in all fields of science that form the academic disciplines of the module 

(sociology, political science, cultural studies, psychology); 

2. explain the social and ethical values of society as a product of integration processes in the systems of basic knowledge of the disciplines 

of the socio-political module; 

3. algorithmized to represent the use of scientific methods and research techniques in the context of a particular academic discipline and in 

the procedures for interaction between the disciplines of the module; 

4. explain the nature of situations in various areas of social communication based on the content of theories and ideas of the scientific areas 

of the disciplines studied; 

5. reasonably and reasonably provide information about the different stages of development of the Kazakh society, political programs, 

culture, language, social and interpersonal relations; 

6. analyze the features of social, political, cultural, psychological institutions in the context of their role in the modernization of Kazakhstani 

society; 

7. analyze different situations in different spheres of communication from the standpoint of correlation with the value system, social, business, 

cultural, legal and ethical norms of Kazakhstan society; 

8. distinguish between strategies of different types of research in society and justify the choice of methodology for analyzing specific 

problems; 



9. assess the specific situation of relations in society from the standpoint of a particular social and humanitarian type of science, to design 

development prospects taking into account possible risks; 

10. develop programs for solving conflict situations in society, including in professional society; 

11. carry out research project activities in various areas of communication, to generate socially valuable knowledge, to present it; 

12. correctly express and reasonably defend their own opinions on issues of social significance. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

 

 

 

 

 

«Психология» пәні болашақ маманның жалпы психологиялық мәдениетін жоғарылату, өзінің өткенін, осы күнін және болашағын 

психологиялық тараптан саналы ұғыну, сонымен қатар тұлғааралық қарым-қатынастағы тұлға мінез-құлқының әлеуметтік-

психологиялық заңдылықтары туралы білімді меңгеру үшін арналған. 

Пәнді меңгеру барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Психология ғылым ретінде; Мотивация және өзіндік мотивация: 

Эмоциялар және эмоциялық интеллект; Ерік және өзін-өзі реттеу психологиясы; Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері; 

Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде; Өмір мағынасының және кәсіби өзін-өзі анықтаудың 

психологиясы; Денсаулық психологиясы; Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы; Әлеуметтік-психологиялық қақтығыстың 

ұғымы және құрылымы; Тиімді қарым-қатынастың техникалары мен тәсілдері. 

Дисциплина «Психология» призвана улучшить общую психологическую культуру будущего специалиста, осознанно осознать его 

прошлое, сегодняшний день и будущее, а также узнать о социально-психологических закономерностях поведения в 

межличностном общении. 

В ходе изучения дисциплины рассматриваются следующие темы: психология как наука; мотивация и самомотивация: эмоции и 

эмоциональный интеллект; психология воли и саморегуляции; личностно-типологические особенности личности; ценности, 

интересы, нормы как духовная основа личности; психология смысла жизни и профессионального самоопределения; психология 

здоровья; отношения между людьми и группами; понятие и структура социально-психологического конфликта; методы и приемы 

эффективного общения. 

The discipline "Psychology" is designed to improve the overall psychological culture of the future specialist, a conscious understanding of 

his past, this day and the future, as well as learning about the socio-psychological patterns of behavior in interpersonal communication. 

In the course of studying the discipline the following topics are considered: Psychology as a science; Motivation and self-motivation: 

emotions and emotional intelligence; psychology of will and self-regulation; personality-typological features of personality; values, interests, 

norms as a spiritual basis of personality; psychology of the meaning of life and professional self-determination; Psychology of health; 

relationships between individuals and groups; concept and structure of socio-psychological conflict; methods and techniques of effective 

communication. 

М-2 Инструменталды модуль / Инструментальный модуль / Instrumental module 

Коды / Код / Сode IKT 2104 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағыл.) / Информационно-коммуникационные технологии (англ.) / Information and 

Communication Technologies  

Пререквезиттер /Пререквизиты 

/ Prerequisites 

- Постреквезиттер / Постреквизиты / 

Postrequisites 

Биоинженерия статистикасы / 

Статистика в биоинженерии / 

Statistics in bioengineering 

Кредит саны / Кредиты /Credits 5 Семестры / Семестры / Semesters 3 



Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

Пәнніңмақсаты: жаңа "сандық" ойлауды, заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі мен мәнін үсінуді, 

кәсіби қызметтің әртүрлі түрлерінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану қабілетін қалыптастырудан тұрады. 

Курсты оқу барысында студенттердің қабілетін қалыптастыру: 

 ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын және даму үрдісін түсіндіру, нақты міндеттерді шешу 

үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; 

 ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді жүзеге асыру тәсілдерін 

түсіндіру; 

 компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, негізгі компоненттердің міндеті мен функцияларын сипаттау; 

 ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді 

пайдалану; 

 деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық 

қамтамасыз етуді қолдану; 

 ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және негіздеу; 

 сандық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; 

 заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мамандық бойынша жобалау қызметін жүзеге 

асыру. 

Цель дисциплины состоит в формировании нового «цифрового» мышления, критического понимания роли и значения 

современных информационно-коммуникационных технологий, способности применять информационно-коммуникационные 

технологии в различных видах профессиональной деятельности.  

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

- объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-коммуникационных технологий, обосновывать 

выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач; 

- объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы реализации информационных и коммуникационных 

процессов; 

- описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных компонентов; 

- пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки 

и распространения информации; 

- применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения 

данных; 

- анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации; 

- с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и управления данными для различных видов 

деятельности; 

- осуществлять проектную деятельность по специальности с применением современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

The aim of the discipline is to form student’s knowledge and understanding about a new "digital" thinking, a critical understanding of the 

role and importance of modern information and communication technologies, the ability to apply information and communication 

technologies in various professional activities. 



As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

- explain the aim, content and trends of information and communication technologies, to justify the choice of the most appropriate 

technology for specific tasks; 

- explain the methods of collection, storage and processing of information, methods of implementation of information and communication 

processes; 

- describe the architecture of computer systems and networks, the aim and function of the main components; 

- use Internet information resources, cloud and mobile services for search, storage, processing and dissemination of information; 

- analyze and justify the choice of methods and means of information protection; 

- carry out project activities in the specialty with the use of modern information and communication technologies; 

- use software and hardware of computer systems and networks for data collection, transmission, processing and storage; 

- apply digital technologies to develop data analysis and management tools for different activities.  

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пәнді оқыту барысында келесі аспектілер қарастырылады: Қоғам дамуының негізгі секторларындағы акт рөлі. АКТ саласындағы 

стандарттар. Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Операциялық жүйелер. Адам-компьютерлік өзара іс-әрекет. Деректер қоры жүйелері. Деректерді талдау. Деректерді басқару. 

Желілер және телекоммуникациялар. Киберқауіпсіздік. Интернет технологиясы. Бұлтты және мобильді технологиялар. 

Мультимедиялық технологиялар. Smart технологиясы.  Электрондық бизнес. Электрондық оқыту. Электрондық үкімет. Кәсіби 

саладағы ақпараттық технологиялар. Индустриялық АКТ. АКТ даму болашағы. 

 При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты 

в области ИКТ. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных систем. Программное обеспечение. 

Операционные системы. Человеко-компьютерное взаимодействие. Системы баз данных. Анализ данных. Управление данными. 

Сети и телекоммуникации. Кибербезопасность. Интернет технологии. Облачные и мобильные технологии.Мультимедийные 

технологии. Smart технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. Электронное правительство. Информационные 

технологии в профессиональной сфере. Индустриальные ИКТ.Перспективы развития ИКТ. 

The discipline «Information and Communication Technologies» is designed for undergraduate students who want get basic skills to make 

them both computer and information literate.When studying the discipline, the following topics will be considered: The role of ICT in key 

sectors of society. Standards in ICT. Introduction to computer systems. Architecture of computer systems. Software. Operating system. 

Human-computer interaction. Database system. Data analysis. Data management. Networks and telecommunications. Cybersecurity. Internet 

technology. Cloud and mobile technologies. Multimedia technologies. Smart technology. E-business. E-learning. E-government. Information 

technologies in the professional sphere. Industrial ICT. ICT development prospects. 

Коды / Код / Сode IYa1105 Пән атауы/ Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Шетел тілі / Иностранный язык / ForeignLanguage 

Пререквезиттер / Пререквизиты 

/ Prerequisites 

- Постреквезиттер /Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Мамандық бойынша пәндер / Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты /Credits 10 Семестры/Семестры/ Semesters 1, 2 



Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

Пәннің мақсаты: туденттерге Жалпы еуропалық деңгейлік жүйесіне негізделген шетел тілінен жеткілікті деңгейде білім беру 

және ауыз екі сөйлесуде, күнделікті өмірде, өз мамандығы саласында, кіәсіби қарым-қатынас жасауда шетел тілін белсене 

қолдана білу дағдыларына үйрету және өз білімін әрі қарай жетілдіруге бейімдеу. 

Курсты оқу барысында студенттердің қабілетін қалыптастыру: 

- күнделікті тұрмыста және кәсіпке, мамандыққа қатысты тақырыпта дайындықсыз, тез, еш қиындықсыз сөйлей білу;  

- әртүрлі тақырыпқа қатысты анық өз көзқарасын жеткізе білу және өз ой-пікірін жеткізіп  дәлелдей білу; 

- таныс тақырыптар бойынша лекциялар мен баяндамаларды түсіну;  

- болашақ мамандығының тақырыптарына қатысты әдеби нормалар шегінде айқын айтылған сөздердің негізгі ұғымдарын 

түсіну және зерделей білу; 

- күнделікті және кәсіби сипаттағы жиі қолданылатын сөздермен жазылған оқу материалдардың  мәтіндерін түсіну;  

- сөздікті қолдана отырып шетел тіліндегі шынайы мәтіндерді оқу, түсіну, аудару; 

- ресми және бейресми хаттар, өтініштер, эссе мен баяндамалар жазу.  

Цель обучения: овладение студентами необходимым и достаточным уровнем   коммуникативной компетенции на основе   

Общеевропейской уровневой системы для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении, а также для дальнейшего самообразования. 

К концу курса обучения студент должен уметь: 

 осуществлять коммуникацию на разнообразные общие и учебно-профессиональные темы; 

 говорить достаточно быстро и спонтанно без особых затруднений на повседневные и профессиональные темы; 

 понимать лекции и доклады на знакомую тематику; 

 понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на изученные темы, 

касающиеся учебы, досуга и будущей профессии; 

 понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и профессионального характера; 

 читать, переводить и понимать основные ключевые моменты аутентичных текстов с иностранного языка на родной с 

использованием словаря и справочников; 

 писать официальные и неофициальные письма, запросы, эссе и доклады, аргументируя точки зрения; 

The aim of the discipline is to provide students with the necessary and sufficient level of communicative competence on the basis of the 

Common European Framework for the active use of a foreign language, both in everyday and professional communication, and for further 

self-education. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

 communicate on a variety of general and educational and professional topics; 

 speak quickly and spontaneously without much difficulty on everyday and professional topics; 

 understand lectures and reports on familiar topics; 

 understand the main points of clearly pronounced utterances within the limits of the literary norm on the subjects studied in relation 

to studies, leisure and future profession; 

 understand the texts built on the frequency language material of everyday and professional nature; 

 write an official and unofficial letters, fill in forms; write essays and reports arguing points of view. 



Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Шетел тілі» пәнін жаңартылған  мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың 

жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан студенттердің тұлғааралық,  әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің 

барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және  

қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан шетел тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған. 

Настоящая программа по дисциплине «Иностранный язык» предназначена для  развития языковой личности обучающегося, 

способного осуществлять когнитивную и коммуникативную деятельность  на иностранном языке в сферах межличностного, 

социального, профессионального, межкультурного общения в контексте реализации государственных программ трехьязычия и 

духовной модернизации национального сознания. 

The discipline «Foreign Language» is designed for undergraduate students who want get basic develop the learner’s linguistic identity, 

capable of carrying out cognitive and communicative activities in a foreign language in the areas of interpersonal, social, professional, 

intercultural communication in the context of the implementation of state programs for trilingual and spiritual modernization of national 

consciousness. 

Коды / Код / Сode K(R)Ya 1106 Name оf discipline 
Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh (Russian) Language 

Пререквезиттер /Пререквизиты / 

Prerequisites 

-             Постреквезиттер / Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Мамандық бойынша пәндер / Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты / Credits 10 Семестры / Семестры/ Semesters 1,2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

Курстың мақсаты: Қазақ (орыс)  тілінде (A1, A2, B1, B2, C1) біліктілік деңгейін сертификаттау талаптарына сәйкес сөйлеу 

белсенділігінің барлық түрлерінде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби 

және жеке қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. Тіл 

үйренушінің фонетикалық, лексика-грамматикалық дағдыларын жетілдіру, қазақ тілінің грамматикалық, синтаксистік, 

стилистикалық ерекшеліктерін қолданып, әдеби нормада еркін сөйлеп жаза білу дағдыларын шыңдау мақсаты қойылды.  

Курсты оқу барысында студенттердің қабілетін қалыптастыру:  

 мәтіннің нақты мазмұнын беруге, олардың тұжырымдамалық ақпаратын қалыптастыруға, бүкіл мәтіннің және оның жеке 

құрылымдық элементтерінің қорытынды бөлімдерін (прагматикалық фокус) сипаттауға; 

 қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпарат сұратуға және хабарлауға, қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беруге, 

сертификаттау талаптарына сәйкес таным мен қарым-қатынас жағдайында әңгімелескен адамға әсер ету құралы ретінде 

ақпаратты пайдалануға; 

 тілдің, мәдениеттің, қарым-қатынас саласы ерекшеліктерінің сертификаттау талаптарына сәйкес жеке тұлғалық, әлеуметтік 

және кәсіби қарым-қатынас жағдайларында сөйлеу мінез-құлық бағдарламаларын құруға; 

 пікірталастарда этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызы бар мәселелерді талқылауға, өз көзқарасын білдіруге, оны дәлелді 

түрде қорғауға, әңгімелесушілердің пікірін сыни бағалауға; 

 өзінің жеке ниеттері мен қажеттіліктерін (тұрмыстық, оқу, әлеуметтік, мәдени) жүзеге асыру, оларды этикалық жағынан 

дұрыс, мағыналы толық, лексика-грамматикалық және прагматикалық тұрғыда жеткілікті дәрежеде жариялау мақсатында 

әртүрлі қарым-қатынас салаларындағы жағдаяттарға қатыса алуға; 



 жалпы қабылданған нормаға, функционалдық бағытқа сәйкес белгілі бір сертификаттау деңгейіне сай келетін лексика-

грамматикалық және прагматикалық материалдарын пайдалана отырып, тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік 

мәтіндерді құрастыруға қабілетті бола алады. 

Целью курса является обеспечение качественного усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для 

изучающих казахский язык как иностранный – уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.  

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

- правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на основе полного понимания лексики, 

грамматической системы знаний и прагматического содержания интенций; 

- объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые особенности социально-бытовых, социально-

культурологических, общественно-политических, учебно-профессиональных текстов; 

- уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия участников речевого 

общения, использовать информацию для воздействия на знакомого или незнакомого собеседника; 

- в соответствии с особенностями языкового и культурологического общения проявлять личностную, социальную и 

профессиональную компетенции; 

- обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально значимые проблемы, уметь выражать свою точку 

зрения, обосновывать ее, критически оценивать мнение участников; 

- реализовывать личные потребности (бытовые, учебные, социальные, культурные, профессиональные), быть способным 

участвовать в различных ситуациях общения с целью выражения этически правильной, с содержательной точки зрения 

полной, на должном лексико-грамматическом и прагматическом уровне своей позиции.  

The aim of the discipline is to provide qualitative study of the Kazakh/Russian language as a means of social, intercultural, professional 

and personal communication through the formation of communicative competence in all types of speech activity in accordance with the 

requirements of qualification level certification in the Kazakh/Russian language. Also, to improve the phonetic, lexico-grammatical skills 

of the linguist, to improve the skills of writing the grammatical, syntactical, stylistic features of the Kazakh/Russian language in the literary 

norm. 

 As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

- provide the actual content of the text, to formulate their conceptual information, to describe the final sections of the text and its individual 

structural elements (pragmatic focus); 

- request and report information according to the terms of the relationship, evaluate participants' actions, and use information as a means 

of influence on the interviewer in the context of cognition and communication in accordance with certification requirements; 

- create speech behavioral programs in the conditions of personal, social and professional communication in accordance with the 

requirements of certification of the language, culture, the field of communication; 

- discuss ethical, cultural and social issues of debates, to express their opinion, to prove it, to critically evaluate the opinions of the 

interviewees; 

- participate in situations of different communication in order to realize their personal intentions and needs (domestic, educational, social, 

cultural), ethically correct, substantial, lexical-grammatical and pragmatic; 



- compile household, socio-cultural, official-business texts using lexical-grammatical and pragmatic materials that correspond to the 

generally accepted norms, functional orientation, and level of certification. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Қазақ тілі» пәнін жаңартылған  мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың 

жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан студенттердің тұлғааралық,  әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің 

барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және  

қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған. 

Учебный программа направлен на изучение общеобразовательных дисциплин «Казахский язык» в обновленном содержании и 

формирование межличностного, социально-гуманитарного мировоззрения учащихся в контексте государственных программ в 

рамках национальной идеи духовного обновления. Он призван обеспечить качественное изучение казахского языка в контексте 

казахской национальной культуры как социального, межкультурного, профессионального и коммуникативного инструмента 

посредством формирования коммуникативной компетентности во всех формах речи в соответствии с уровнем квалификации 

студентов. 

The discipline «Kazakh/Russian language» is designed for undergraduate students who wantstudy general «Kazakh/Russian language" 

discipline in updated content and formation of interpersonal, social-humanitarian world view of students in the context of state programs 

within the national idea of spiritual renewal. It is designed to provide a qualitative study of the Kazakh/Russian language in the context of 

Kazakh/Russian national culture as a social, intercultural, professional and communicative tool through the formation of communicative 

competence in all forms of speech according to the level of qualification of students. 

2)ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ КОМПОНЕНТІ / ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ / UNIVERSITY COMPONENT / НЕМЕСЕ/ ИЛИ/OR ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ/ 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ/ ELECTIVE COMPONENT 

Коды / Код / Сode IO 2108 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Инклюзивті білім беру /Инклюзивное образование/ Inclusive Education 

Пререквезиттер/Пререквизиты/ 

Prerequisite 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык / Kazakh 

(Russian) Language 

Постреквезиттер / Постреквизиты / 

Postrequisite 

Мамандық бойынша пәндер / Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты/Credits 5 Семестры / Семестры / Semesters 2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

Курстың мақсаты -кәсіби қызметте инклюзивті білім берудің заманауи стратегиялары мен әдістерін қолдану қабілетін 

қалыптастыру.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттер қалыптасады:  

- балалардың/адамның психикалық және психофизиологиялық дамуының жалпы, ерекше заңдылықтары мен жеке 

ерекшеліктерін атап көрсету;  

-инклюзивті білім берудің қолданыстағы моделін, инклюзивті білім берумен байланысты мүгедектіктің әлеуметтік моделін, 

денсаулық мүмкіндіктері шектеулі, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды, "қауіп-қатер" тобындағы балаларды оқыту 

мен тәрбиелеудің нормативтік-құқықтық базасын сипаттау»;  

- әртүрлі тптегі мүмкіндіктері шектеулі балалардың даму тарихы мен ауруы туралы ақпаратты жинау және алғашқы өңдеуді 

жүзеге асыру;  



- балалардың жас ерекшеліктеріне, сенсорлық және интеллектуалды ерекшеліктеріне сәйкес дамуы бұзылған балалардың 

бірлескен және жеке қызметін ұйымдастыру;  

- инклюзивті білім берудің стратегиялары мен әдістерін қолдану, білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау 

көрсетуді ұйымдастыру, бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы шарттарын жасауға қабілетті;  

- ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен және олардың ата-аналарымен өзара әрекеттестікте өзінің эмоционалдық 

жағдайының тұрақтылығын бақылау;  

- түзету білім беру мекемесінің педагогтарымен және басқа да мамандармен коммуникативті, ойын және оқу іс-әрекетінде 

оқушыларды дамыту мәселелері бойынша тиімді өзара әрекеттесу;  

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған педагогикалық үдерісті талдау және бағалау.. 

Цель курса – формирование способности применения современных стратегий и методов инклюзивного образования в 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины у  студентов будут сформированы следующие способности: 

- перечислять общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития детей/человека; 

- описывать существующие модели инклюзивного образования, социальную модель инвалидности в её связи с инклюзивным 

образованием, нормативно-правовую базу обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми 

образовательными потребностями, детей группы «риска»; 

- осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и заболевания детей с ограниченными 

возможностями здоровья разного типа; 

- организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями;  

-  применять стратегии и методы инклюзивного образования, организовывать педподдержку субъектов образовательной 

интеграции, способен создавать оптимальные условия образовательной интеграции  в условиях массовой школы; 

- контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности и их родителями; 

- эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития учащихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности; 

- анализировать и оценивать педагогический процесс для детей с особыми образовательными потребностями.  



The aim of the discipline is to form the ability to apply modern strategies and methods of inclusive education in professional activities.  

As a result of studying of discipline following abilities will be formed: 

1. list general, specific (for different types of disorders) patterns and individual characteristics of the mental and psychophysiological 

development of children / people;  

2. describe the existing models of inclusive education, the social model of disability in its connection with inclusive education, the 

regulatory framework for training and education of children with disabilities, special educational needs, children at risk; - to carry out the 

collection and primary processing of information about the history of the development and illness of children with disabilities of various 

types;  

3. organize joint and individual activities of children with different types of impaired development in accordance with their age, sensory 

and intellectual features;  

4. apply strategies and methods of inclusive education, organize ped-support for subjects of educational integration, is able to create 

optimal conditions for educational integration in a mass school;  

5. interact effectively with teachers of a correctional educational institution and other specialists in the development of students in 

communicative, gaming and educational activities; 

6. analyze and evaluate the pedagogical process for children with special educational needs. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пән - инклюзивті білім берудің теориясы мен әдістемелік тәжірибесін( отандық және шетелдік) зерделеу, жинақтауға және 

жүйелеуге бағдарланған. 

Пәнді оқыту барысында студенттер келесі қырларын  қарастырады: 

- арнайы білім берудегі инклюздің бастаулары; 

-кіріктіруден  инклюзияға көшу, инклюзивті білім берудің негізгі ұстанымдары; 

- мүгедектердің әлеуметтік моделі, білім берудегі кедергілер;  

- инклюзивті  мектептің негізгі тұжырымдары және негіздері; 

-инклюзияның терминологиясы, арнайы білім беру қызметтердің заманауи жүйесі; 

- денсаулығында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың негізгі заңнамалық актілері; 

- инклюзивті білім беруде педагогикалық-психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру; 

- инклюзивті сыныптағы жұмыстың ерекшеліктері. 

Курс направлен на знакомство с концепциями, теориями инклюзивного образования, формированием умений и навыков 

проектирования и осуществления педагогического процесса учащихся с особыми потребностями.  

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: 

-  истоки инклюзии в образовании; 

- переход от интеграции к инклюзии, основные принципы инклюзивного образования (ИО), законодательство и программы 

инклюзивного образования  в РК и мире; 

-  социальная модель инвалидности, барьеры в образовании; 

- ключевые концепции и правила инклюзивной школы, адаптация образовательного процесса в инклюзивной школе; 

инклюзивное образование в вузе; особенности работы в инклюзивном классе; 

- работа с семьей в условиях инклюзивного образования;  



- организация психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования, проблемы создания адаптивной 

образовательной среды. . 

Discipline is focused on studying and acquaintance with concepts, theories of inclusive education, the formation of the skills and abilities 

of designing and implementing the pedagogical process of childrens/students with special needs. 

When studying the discipline, the following topics will be considered: The origins of inclusion in education. The transition from integration 

to inclusion, the basic principles of inclusive education (IO), legislation and programs of inclusive education in Kazakhstan and the world. 

Soocial model of disability, barriers in education. Key concepts and rules of an inclusive school, adaptation of the educational process in 

an inclusive school; inclusive education at the university; features of work in an inclusive class. Work with the family in an inclusive 

education. The organization of psychological and pedagogical support of inclusive education, the problem of creating an adaptive 

educational environment. 

Коды/Код/Сode РОРК 2108 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері /Правовые основы противодействия коррупции/ Legal bases of corruption 

control 

Пререквезиттер / Пререквизиты 

/ Prerequisite 

- Постреквезиттер / Постреквизиты/ 

Postrequisite 

Биотехнология   негіздері/Основы   биотехнологии/   

BasicsofBiotechnology 

Кредит саны / Кредиты/Credits 5 Семестры / Семестры/Semesters 2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

Курстың мақсаты:Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және 

қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері 

туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. 

Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас 

жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. 

Оқыту нәтижелері: 

- Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру.  

- Адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау.  

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды 

қолдана білу.  

- Құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас 

жемқорлық жағдаяттарын  бағалау. 

- Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру. 

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру.  

Цель курса:Сформировать способность анализировать деятельность органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции.Дать объективные знания о проблемах коррупции в 

современном обществе. Направить внимание студентов на проблемыформирования антикоррупционной культуры. Обьяснить 

студентам основные положения антикоррупционного законодательства. Ознакомить их с содержанием национального плана 

противодействия коррупции.  Обучить их навыкам преодоления коррупции.  

Результаты обучения: 



- Обосновать и объяснить антикоррупционную политику Республики Казахстан. 

- Определить формы и методы проявления коррупции в различных сферах жизнедеятельности. 

- Оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с правовым регулированием антикоррупционной 

деятельности. 

- Оценить коррупциогенные ситуации для формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами. 

- Осуществлять приемы противодействия коррупционному поведению. 

- Сформировать правовое антикоррупционное мышление и сознание.  

The aim of the discipline is to form the ability to analyze the activities of public authorities, political and public organizations in the field 

of combating corruption; to give objective knowledge about the problems of corruption in modern society; to direct students' attention to 

the problems of the formation of anti-corruption culture; to explain the basic provisions of anti-corruption legislation to students; to 

familiarize them with the content of the national anti-corruption plan. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. substantiate and explain the anti-corruption policy of the Republic of Kazakhstan; 

2. determine the forms and methods of manifestation of corruption in various spheres of life; 

3. operate with legal concepts and categories related to the legal regulation of anti-corruption activities; 

4. assess corruption-related situations for the formation of standards of behavior in accordance with legal and moral and ethical norms; 

5.perform anti-corruption behavior; 

6. form a legal anti-corruption thinking and consciousness. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға 

байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық  негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын 

анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық -процестік, азаматтық, әкімшілік 

құқықтармен байланысты.     

Курс направлен на изучение нормативно-правовой базы по противодействию коррупции как основного регулятора 

антикоррупционной политики, раскрывает понятие и сущность коррупции, определяет правовые основы противодействия 

коррупции, стандарты антикоррупционного поведения. Дисциплина прикладного характера, имеет межпредметные связи с 

уголовным, уголовно-процессуальным, гражданским, административным правом. 

The discipline «Legal bases of corruption control»is designed for undergraduate students who wantto study the regulatory framework for 

countering corruption as the main regulator of anti-corruption policy, reveals the concept and essence of corruption, defines the legal 

framework for countering corruption, standards of anti-corruption behavior. Applied discipline has interdisciplinary connections with 

criminal, criminal procedure, civil and administrative law. 

Коды/Код/Сode EBZh 2108 Пән атауы/ Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности человека / Ecology and  Human Life 

Safety 

Пререквезиттер/Пререквизиты/ 

Prerequisite 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Постреквезиттер  /Постреквизиты/ 

Postrequisite 

Биотехнология негіздері/Основы биотехнологии/   

BasicsofBiotechnology 



(Мемлекеттік 

емтихан) / 

Cовременная 

история Казахстана 

(Государственный 

экзамен) / Modern 

history of Kazakhstan 

Кредит саны / Кредиты / Credits 5 Семестры / Семестры / Semesters 2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

Курстың мақсаты:Тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтарын, биосфераның жұмыс істеуін, 

табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы зиянды, зақымдаушы факторлардан адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету негіздерін, қауіптерден қорғау тәсілдерін, авариялардың, апаттардың, сұрапыл апаттар салдарын жою жөніндегі 

іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білім қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері: 

- Адамның өмір сүру ортасының қауіпті және зиянды факторларын негіздеу; 

- экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын 

талдау;климаттың өзгеруіне және Жердің озон қабатының бұзылуына  

- алып келетін антропогендік әсерді төмендету, биоәртүрлілікті сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу 

жолдарын бағалау; 

- әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларда құтқару жұмыстарын ұйымдастыру; 

- іс жүзінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және құқықтық негіздерді 

пайдалану; 

- төтенше жағдайларды және олардың салдарын болжау, төтенше жағдайларда жеке және ұжымдық қорғаудың негізгі 

тәсілдерін, құралдары мен әдістерін таңдау туралы шешім қабылдау. 

Цель курса:Сформировать знания  о закономерностях взаимодействия живых организмов со средой обитания, 

функционирования  биосферы, основ обеспечения безопасности жизнедеятельности человека от вредных, поражающих факторов 

природного, техногенного и социального характера, способов защиты от опасностей, мероприятий по ликвидации последствий 

аварий, катастроф,  стихийных бедствий, охране окружающей среды и рациональному природопользованию. 

Результаты обучения: 

 Обосновать опасные и вредные факторы среды обитания человека; 

 анализировать условия сохранения экологического равновесия и обеспечения экологической безопасности окружающей 

среды;  

 оценивать пути снижения антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению озонового слоя 

Земли,  сохранения биоразнообразия и предотвращения опустынивания и деградации земель; 

 организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 использовать законодательные и правовые основы в области обеспечения безопасности и охраны окружающей среды в 

практической деятельности; 



 прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия, принимать решение о выборе основных способов, средств и 

методов индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях;  

The aim of the discipline is to form knowledge and understanding about the patterns of interaction of living organisms with the 

environment, the functioning of the biosphere, the fundamentals of ensuring human life security from harmful, damaging factors of a 

natural, man-made and social nature, methods of protection against hazards, measures to eliminate the consequences of accidents, 

catastrophes, natural disasters, environmental protection and environmental management. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. justify the dangerous and harmful factors of the human environment; 

2. analyze the conditions for maintaining ecological balance and ensuring environmental safety of the environment; 

3. find ways to reduce human impact, leading to climate change and the destruction of the ozone layer of the Earth, the preservation of 

biodiversity and the prevention of desertification and land degradation; 

4. organize rescue operations in emergency situations of various kinds; 

5. use legislative and legal frameworks in the field of safety and environmental protection in practice; 

6. predict emergencies and their consequences, make a decision on the choice of the main methods, means and methods of individual and 

collective protection in emergency situations. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Аннотация: Курс табиғат пен қоғамның дамуының негізгі заңдылықтарын, «адам-қоршаған орта» жүйесіндегі өмір қауіпсіздігі 

негіздерін, адам қызметінің әсерінен қоршаған ортаның құрамдас бөліктерінің өзгеру себептерін, ең маңызды заманауи 

экологиялық проблемаларды, әртүрлі әлеуметтік-экономикалық, төтенше жағдайларды, өте қауіпті жағдайларда қауіпсіздікті 

жақсарту құралдары мен әдістері, өмір қауіпсіздігін басқарудың нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздеріне 

бағытталған. 

Аннотация: Курс направлен на изучение основных закономерностей функционирования и развития природы и общества, основы 

безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания», причин изменений компонентов окружающей среды под 

влиянием деятельности человека, важнейших современных экологических проблем, различных социально-экономических, 

чрезвычайных ситуаций, средств и методов повышения безопасности в чрезвычайно- опасных ситуациях, нормативно-

технических и организационных основ управления безопасностью жизнедеятельности.  

The discipline «Legal bases of corruption control»is designed for undergraduate students who wantto study the basic laws of the functioning 

and development of nature and society, basics of life security in the “human-habitat” system, causes of changes in environmental 

components under the influence of human activities, the most important contemporary environmental problems Organizational Basics of 

Life Security Management. 

Коды/Код/Сode Pre 2108 Пән атауы/ Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Кәсіпкерлік / Предпринимательство / Entrepreneurship 

Пререквезиттер / Пререквизиты 

/ Prerequisite 

- Постреквезиттер / Постреквизиты / 

Postrequisite 

Биотехнология негіздері/Основы   биотехнологии/   Basics of 

Biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / Credits 5 Семестры / Семестры / Semesters 2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

Пәннің мақсаты - студенттердің кәсіпкерлік қызметтегі инновациялар туралы ойларын қалыптастыру, инновацияның негізгі 

түрлері, болашақ кәсіби қызметтің контекстінде инновациялық жобаларды дамытудың проблемалары мен әдістерін білу. 



 Пәнді оқу нәтижесінде студент келесідей қабілеттерге ие болады: 

- Инновациялар мен жобалардың негізгі түрлерін, жобаларды бағалаудың ең жақсы тәсілдері мен әдістерін сипаттау; 

инновациялық кәсіпкерлік қасиеттерін тізімдеу; 

- Кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторларды түсіндіру; инновациялық бизнес ортасындағы негізгі қызметті ажырата 

білу 

- Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау; оңтайлы және тиімді жобаны таңдау кезінде шешімдер қабылдау; 

инновациялық жобаның дамуын болжау. 

- Инновациялық жобаның ТЭ көрсеткіштеріне экономикалық және әлеуметтік факторлардың әсер ету деңгейін бағалау 

- Экономиканың секторлары бойынша инновациялық жобалар бойынша қорытынды жасау және салыстыру 

Цель дисциплиныформирование у студентов представления об инновации в предпринимательской деятельности, об основных 

видах ииновации, проблемах и методах разработки ииновационных проектов в контексте будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент будет способен: 

- Описать основные виды инноваций и проектов, оптимальные способы и методы оценки проектов; перечислить свойства 

инновационного предпринимательства;  

- Объяснить факторы, воздействующие на предпринимательскую деятельность; различать основные виды деятельности в 

инновационной бизнес среде 

- Анализировать степень эффективности инновационных проектов; принимать решения в выборе оптимального и эффективного 

проекта; прогнозировать развитие инновационного проекта.  

- Оценивать уровень влияния экономических и социальных факторов на ТЭ показатели инновационного проекта 

- Сравнивать и делать выводы по инновационным проектам по отраслям экономики. 

 The aim of the discipline is to form knowledge and understanding of innovation in entrepreneurial activity, the main types of innovation, 

problems and methods of developing innovative projects in the context of future professional activity. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. Describe the main types of innovation and projects, the best ways and methods of project evaluation; list the properties of innovative 

entrepreneurship; 

2. Explain the factors affecting business activity; distinguish the main activities in the innovative business environment 

3. Analyze the degree of effectiveness of innovation projects; to make decisions in the selection of the optimal and effective project; to 

forecast the development of an innovative project. 

4. Assess the level of influence of economic and social factors on the TE indicators of the innovation project 

5. Compare and make conclusions on innovative projects by sectors of the economy. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пән бағыты. «Инновациялық кәсіпкерлік» болашақ мамандарда шығармашылық жағынан ойлау және инновациялық идеяларды 

ұүру қабілеттерін құруға бағытталған. 

Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қаралады: 

- бизнестің және инновацияның негізгі түрлері, би пен кзнесәсіпкерлік арасындағы айырмашылық, кәсіпкерліктің негізгі 

теориясы, бизнес-идеяны дамыту ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновацияның негізгі кезеңдері; инновациялық 

және кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектілері 



Назначение дисциплины. Дисциплина «Инновационное предпринимательство» направлена, на формирование у будущих 

специалистов способности к креативному мышлению и разработке инновационных идей.   

     При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: основные виды предпринимательской деятельности и 

инноваций, различие между бизнесом и предпринимательской деятельностью, основные теорий предпринимательства, правила 

разработки бизнес идеи; правила разработки бизнес-плана, основные фазы инновационной деятельности; основные субъекты 

инновационной и предпринимательской деятельности 

The discipline «Entrepreneurship»is designed for undergraduate students who wantto get knowledge of a basis for an appraisal of 

contrasting perspectives on the role of creativity thinking, operation and management of organizational changes, and interactions among 

people who work within corporations. Beside application of contemporary theory and research in creativity thinking, some major paradigms 

and approaches will be presented. 

The following aspects will be considered: the main types of entrepreneurial activity and innovations, the difference between business and 

entrepreneurship, the basic theories of entrepreneurship, the rules for developing a business idea; rules for developing a business plan, the 

main phases of innovation; the basic subjects of innovative and enterprise activity. 

Коды/Код/Сode  AFS 2108 Пән атауы/ Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Әл-Фараби және қазіргі заман / Аль-Фараби и современность / Al-Farabiandmodernity 

Пререквезиттер / Пререквизиты/ 

Prerequisite 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы / 

Cовременная история Казахстана / 

Modern history of Kazakhstan  

Постреквезиттер/Постреквизиты/ 

Postrequisite 

Мамандық бойынша пәндер./ 

Дисциплины по специальности / 

Disciplines in  the speciality 

Кредит саны / 

Кредиты/Credits 

2 Семестры / Семестры / Semesters 3 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми-

философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент мынадай қабілеттерге ие болады: 

- әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұраларының заманауи мәнін түсіндіру; 

- Заманауи қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту үдерісіне әл-Фараби идеяларының тигізер ықпалын 

көрсету; 

- Қазақстандық қоғамның рухани-адамгерщілік негізін қалыптастырудағы әл-Фарабидің этикалық ілімінің рөлін негіздеу; 

- ұлттық мәдениет құбылыстарына әлеуметтік-философиялық талдау жүргізу; 

- Компаративистикалық әдіснама тұрғысынан заманауи әлеуметтік-мәдени жағдайдың шынайылығын ой тұрғысынан 

өткізу мүмкіндіктеріне ие болады. 

Цель дисциплиныформирование у студентов представлений о научно-философском наследии великого тюркского мыслителя 

Абу Насра аль-Фараби в контексте развития мировой и национальной культуры.  

В результате изучения дисциплины студент будет способен: 

- объяснить современное значение научного и философского наследия аль-Фараби; 

- показать характер влияния идей аль-Фараби на процессы модернизации общественного сознания современного 

казахстанского общества; 

- обосновать роль этического учения аль-Фараби в формировании духовно-нравственных основ казахстанского общества; 



- провести социально-философский анализ феноменов национальной культуры; 

- продемонстрировать навыки осмысления реалий современной социокультурной ситуации с позиции компаративистской 

методологии.  

The aim of the discipline is the formation of students' ideas about the scientific and philosophical heritage of the great Turkic thinker Abu 

Nasr al-Farabi in the context of the development of world and national culture. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. to explain the modern significance of the scientific and philosophical heritage of al-Farabi; 

2. to show the nature of the influence of al-Farabi's ideas on the modernization of the public consciousness of modern Kazakhstan society; 

3. to substantiate the role of the ethical teaching of al-Farabi in the formation of the spiritual and moral foundations of Kazakhstan society; 

4. conduct a socio-philosophical analysis of the phenomena of national culture; 

5. demonstrate the skills of understanding the realities of the modern socio-cultural situation from the standpoint of comparative 

methodology. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пәннің мақсаты. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми 

көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның  қазіргі замандағы 

маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды 

қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. 

Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, Әл-Фарабидің дінге 

қатынасы, Әл-Фарабидің таным туралы ілімі, Әл-Фарабидің логикасы, Әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, Әл-Фарабидің тіл 

философиясы, Әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, Әл-Фарабидің өнер философиясы, Әл-Фарабидің 

әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала Al-Farabi university Smart-city жобасының моделі ретінде.  

Назначение дисциплины. Курс посвящен изложению основных философских и научных взглядов Абу Насра аль-Фараби. В 

процессе изучения курса рассматриваются  особенности философии аль-Фараби и ее значение для современности, затрагивается 

вопрос о сущности научно-инновационного проекта «Аl Farabi university smart city» и его роли в формировании смарт-общества 

в Казахстане.  

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие темы: жизнь и творчество аль-Фараби, отношение аль-Фараби к 

религии, учение о познании аль-Фараби, логика аль-Фараби, учение о бытии аль-Фараби, философия языка аль-Фараби, 

натурфилософия аль-Фараби и современная наука, философия  искусства аль-Фараби, социально-этические взгляды аль-Фараби, 

добродетельный город как модель Al-Farabi university Smart-city. 

The discipline "Al-Farabi and Modernity" is devoted to the presentation of the basic philosophical and scientific views of Abu Nasr al-

Farabi. In the discipline of studying the discipline, the peculiarities of al-Farabi's philosophy and its significance for the present are 

considered, the question of the essence of the scientific and innovative project "Al Farabi university smart city" and its role in the formation 

of a smart society in Kazakhstan is touched upon. 

When studying the discipline, the following topics will be considered: the life and work of al-Farabi, the attitude of al-Farabi to religion, 

the teaching about the knowledge of al-Farabi, the logic of al-Farabi, the doctrine of the being of al-Farabi, the philosophy of Al- Farabi, 

the natural philosophy of al- Farabi and modern science, the philosophy of the art of al-Farabi, social and ethical views of al-Farabi, a 

virtuous city as a model of Al-Farabi university Smart-city. 



Коды/Код/Сode   Lat 2108 Name оf discipline 
Латын тілі / Латинский язык / Latin 

Пререквезиттер /Пререквизиты / 

Prerequisites 

 Foreign Language Постреквезиттер / Постреквизиты / 

Postrequisites 

Disciplines by the speciality 

Кредит саны / Кредиты /Credits 2 Семестры / Семестры / Semesters 2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: жасушалық және гендік инженерия бойынша терминологияны меңгеру мақсатында Латын тілі бойынша 

негізгі білім кешенін қалыптастыру, сондай-ақ жасанды іріктеу және гибридизациялау жолымен өсімдіктер мен жануарларды 

түрлендіруден бастап адамның қажеттілігін қамтамасыз ету үшін биологиялық ағзаларды модификациялау процестерін 

қалыптастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- латын әліпбиі, сөз сөйлеу және екпін ережесі; терминдерді түсіну және қалыптастыру үшін қажетті латын грамматикасының 

элементтері; 

- анатомиялық, клиникалық және фармацевтикалық терминологиядағы терминдердің пайда болу тәсілдері мен құралдары; 

- бейіндеуші бағытқа сәйкес латын және грек тілдеріндегі терминдерді жинау мен жіктеуді жүзеге асыру; 

- латын тілін білу негізінде жоғары тиімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, қазіргі заманғы биотехнологиялық 

өндірістерді кәсіби пайдалану; 

- қолданбалы биотехнологияның түрлі салаларында теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу;  

- инновациялық Биотехнологиялық процестер мен өнімдерді жасау үшін инженерлік талдау міндеттерін қою және шешу. 

Цель дисциплины: формирование комплекса ключевых знаний по латинскому языку с целью владения терминологией по 

клеточной и генной инженерии, а также процессов модификации биологических организмов для обеспечения потребностей 

человека, начиная с модификации растений и животных путём искусственного отбора и гибридизации. 

В результате изучения дисциплины студент будет способен: 
- латинский алфавит, правила произношения и ударения; элементы латинской грамматики, необходимые для понимания и 

образования терминов; 

– способы и средства образования терминов в анатомической, клинической и фармацевтической терминологии; 

- осуществлять сбор и классификацию терминов латинского и греческого происхождения согласно профилирующему 

направлению; 

- на основе знаний латинского языка профессионально эксплуатировать современные биотехнологические производства, 

обеспечивая их высокую эффективность и безопасность; 

- проводить теоретические и экспериментальные исследования в различных областях прикладной биотехнологии;  

- ставить и решать задачи инженерного анализа для создания инновационных биотехнологических процессов и продуктов. 

The aim of the discipline is to form knowledge and understanding of the building of a basic knowledge of Latin vocabulary, forms and 

grammar so that the student becomes increasingly proficient in translating the language.  Studying Roman culture, politics and 

government helps students understand its influence on ours.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. transliterate from Latin to Kazakh/Russian; 

2. demonstrate a good grasp of Latin vocabulary, morphology and syntax; 



3. learn the pronunciation and syllabification of Latin; 

4. learn the grammar/syntax/usage involved with Latin noun cases with and without prepositions; 

5. understand and conscious learn medical terms both of Latin and Greek - Latin origin, which are to be used by the students during the 

discipline of studies and in their future practical  activities; 

6. build names of chemical compounds (acids, salts, oxides) in the Latin Language. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пән жасушалық және гендік инженерия бойынша терминологияны меңгеру мақсатында Латын тілі бойынша негізгі білім 

кешенін қалыптастыр. 

Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады:  латын әліпбиі, сөз сөйлеу және екпін ережесі; терминдерді түсіну 

және қалыптастыру үшін қажетті латын грамматикасының элементтері; анатомиялық, клиникалық және фармацевтикалық 

терминологиядағы терминдердің пайда болу тәсілдері мен құралдары;  бейіндеуші бағытқа сәйкес латын және грек тілдеріндегі 

терминдерді жинау мен жіктеуді жүзеге асыру; 

Дисциплина формирует комплекс ключевых знаний по латинскому языку с целью владения терминологией по клеточной и 

генной инженерии. 

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие темы: латинский алфавит, правила произношения и ударения; 

элементы латинской грамматики, необходимые для понимания и образования терминов; способы и средства образования 

терминов в анатомической, клинической и фармацевтической терминологии; осуществлять сбор и классификацию терминов 

латинского и греческого происхождения согласно профилирующему направлению; 

The discipline "Latin" is designed for students who wish to study classical Latin, the language of the ancient Romans, a language of great 

cultural, historical, and practical importance to speakers and writers of English and many other languages. Students taking this discipline 

will continue to build a strong foundation for future Latin study by developing crucial language skills. In addition to learning further 

fundamentals of grammar and syntax, students will hone their skills in reading and translation, pronunciation, and vocabulary acquisition. 

By the end of this discipline, students will be reading complex sentences and longer continuous passages of Latin, and will have the 

essential skills required to advance to the next level of study.When studying the discipline, the following topics will be considered: A brief 

review of the history of the Latin language. The role of Greek and Latin lexical units in the formation and development of scientific terms. 

Phonetics. The structure of anatomical, clinical, and pharmaceutical terms. Latin chemical nomenclature.  

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР (БП) / БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) / CORE DISCIPLINES(CD) 

МІНДЕТТІ КОМПОНЕНТ (МК) / ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) / OBLIGATORY COMPONENT (OC) 

М-4 Биоалуантүрлілігі / Биоразнообразие / Biodiversity 

Коды / Код / Сode BR 1201 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Өсімдіктердің биоалуантүрлілігі / Биоразнообразие растений / Plant biodiversity 

Пререквезиттер 

/Пререквизиты / Prerequisites 

- Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Өсімдіктер мен жануарлар физиологиясы / Физиология 

растений и животных / Physiology of plants and animals 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

6 Семестры / Семестры/ 

Semesters 

1 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

Пәннің мақсаты - классикалық және қазіргі заманғы өсімдіктер биотехнологиялық процестермен танысу, соның ішінде 

биомолекулаларға арналған өсімдіктер мен өсіруге арналған өсімдіктерді таңдау, фармацептика және тамақ өнеркәсібі, ауыл 

шаруашылығы және экология саласында өсімдіктер биотехнологиясын қолдану. 



 

 

 

Курс барысында студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 

1. ғаламдық экожүйенің жұмыс істеуінде өсімдіктердің рөлін түсіндіру; 

2. Өмір туралы ғылымдар мен фундаменталды ботаника білімдерін өсімдіктердің кез-келген түрін зерттеу және талдау; 

3. өсімдік әртүрлілігінің әлеуметтік және экологиялық тұрғыда әсерін түсіну, орнықты дамудың білімдері мен қажеттіліктерін 

көрсету; 

4. Табиғи және жасанды экожүйелердің биологиялық таксономдарының негізгі түсініктері мен сипаттамаларын, биологиялық 

нысандарды және табиғи қауымдастықты зерттеу тарихын білу; 

5. Өсімдіктердің, балдырлар мен саңырауқұлақтардың бір-бірінен және өмірдің басқа түрлерінен ерекшеленетін ерекшеліктерін 

салыстыру және айырмашылық. 

Цель дисциплины - сформировать способность использования фундаментальных знаний о классических и современных процессах 

биотехнологии растений, включая селекцию интактных растений, растений с улучшенными характеристиками и растений для 

производства биомолекул, применение биотехнологии растений в фармацевтической и пищевой промышленности, в сельском 

хозяйстве и в экологии.  

В ходе изучения курса у студентов будут сформированыспособности: 

1. объяснять роль растений в функционировании глобальной экосистемы; 

2. примененять знания наук о жизни и фундаментальной ботаники для изучения и анализа любой формы растений; 

3. понимать влияние разнообразия растений в социальном и экологическом контекстах, а также демонстрировать знания и 

потребности устойчивого развития; 

4. демонстрировать знания об основных понятиях и характеристиках биологических таксонов естественных и искусственных 

экосистем, истории изучения биологических форм и природных сообществ; 

5. сравнивать и сопоставлять особенности растений, водорослей и грибов, которые отличают их друг от друга и от других форм 

жизни. 

The aim of the discipline is to give students new knowledge of classical and modern plant biotechnology processes, including breeding of 

healthy plants, plants with improved characteristics and plants for biomolecule production, application of plant biotechnology in in 

pharmaceutical and food industry, in agriculture and in ecology.  

During the study of discipline, students should be competent in:   

1. explaining the role of plants in the functioning of the global ecosystem; 

2. transfer of appropriate knowledge and methods from one topic to another within the subject; 

3. applying the knowledge of basic science, life sciences and fundamental process of plants to study and analyze any plant form; 

4. understanding the impact of the plant diversity in societal and environmental contexts, and demonstrate the knowledge of, and need for 

sustainable development; 

5. demonstration the knowledge of the basic concepts and characteristics of biological taxa of natural and artificial ecosystems, history of the 

study of biological forms and natural communities. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

Пәнді оқыған кезде студенттер келесі аспектілерді зерттейді: өсімдіктердің, саңырауқұлақтардың және саңырауқұлақ сияқты 

организмдердің биоалуантүрлілігінің негізгі заңдары; балдырлар, саңырауқұлақтар, саңырауқұлақ тәрізді ағзаларды, архегондық 

және гүлді өсімдіктерді жіктеуге арналған қазіргі заманғы жүйелер; үлпаның негізгі ерекшеліктері, дамуы, эволюциясы және 

функциясы; кілттер, жүйелік және филогенетика. 



 При изучении дисциплины студенты будут изучать следующие аспекты:: основные закономерности биоразнообразия растений, 

грибов и грибоподобных организмов; современные системы классификации водорослей, грибов, грибоподобных организмов, 

архегональных и цветковых растений; основные особенности строения, развития, эволюции и функционирования тканей; ключи, 

систематику и филогенетику. 

When studying the discipline, students will study the following aspects: the main laws of biodiversity of plants, fungi, and fungi-like 

organisms; modern systems for classifying algae, fungi, mushroom-like organisms, archegonal and flowering plants; the main features of 

the structure, development, evolution and functioning of tissues; keys, systematics and phylogenetics. 

Коды / Код / Сode BZh 1202 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Өсімдіктердің биоалуантүрлілігі / Жануарлардың биоалуантүрлілігі /Animal biodiversity 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Plant biodiversity Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Physiology of plants and animals 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

6 Семестры / Семестры / 

Semesters 

2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: қоршаған фаунаның алуан түрлілігі туралы іргелі білімді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру, экологиялық 

байланыстар мен олардың өзара әрекеттестігі туралы, экологиялық заңдар мен биоәртүрлілікті қорғау жөніндегі зерттеулердің 

маңызды бағыттары; биоалуантүрліктің ең маңызды түрлерінің негізгі ұғымдары мен сипаттамаларын зерттеу. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. Жер биосферасындағы тірі ағзалар мен олардың қауымдастықтарының алуан түрлілігін түсіндіру; 

2. омыртқасыздардың ұйымдық иерархиясы мен күрделілігін түсіндіру; 

3. сыртқы морфология мен ішкі құрылымдағы эволюциялық үрдістерді сипаттау; 

4. жануарлардың бейімделу әдістерін талдау; 

5. жүйелік және функционалды морфологияны ескере отырып, жануарлардың келесі топтарын сипаттаңыз: протозоидтар, губкалар, 

жалпақ құрттары, дөңгелек құрттары, моллюскалар, артроподтар, эхинодермалар және хордаттар; 

6. Жануарлардың құрылысы мен жіктелуінің негізгі принциптерін талқылау. 

Цель дисциплины: сформировать способность использования фундаментальных знаний о разнообразии окружающей фауны, об 

экологических связях и взаимодействиях между ними, экологических закономерностях и важнейших направлениях исследований 

по охране биоразнообразия; изучения основных понятий и характеристик важнейших видов биоразнообразия. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. объяснять разнообразие живых организмов и их сообществ в биосфере Земли; 

2. объяснять организационные иерархии и сложности беспозвоночных; 

3. описывать эволюционные тенденции во внешней морфологии и внутренней структуре; 

4. анализировать способы адаптации у животных; 

5. описывать следующие группы животных с учетом как систематики, так и функциональной морфологии: простейшие, губки, 

плоские черви, круглые черви, моллюски, членистоногие, иглокожие и хордовые; 

6. обсуждать основные принципы построения и классификации животных. 



The aim of the discipline is to give students new knowledge about diversity of the surrounding fauna, knowledge of ecological linkages and 

interactions between them, the simplest explanation of environmental regularities, identifying environmental laws, and the most important 

areas of research on biodiversity protection; the study of the basic concepts and characteristics of the most important types of biodiversity. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. explain the diversity of living organisms and their communities in the biosphere of the Earth; 

2. explain the oganizational hierarchies and complexities of invertebrates; 

3. describe the evolutionary trends in external morphology and internal structure; 

4. analyze the various modes of adaptations in animals; 

5. describe the following animal groups considering both systematics and functional morphology: Protozoan, sponges, flatworms, 

roundworms, segmented worms, mollusks, arthropods, echinoderms and chordates; 

6. discuss basic principles around the question "what is an animal?". 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер жануарлар классификациясы, зоологиялық номенклатурасы, таксономия және 

таксономия негіздерін зерттейді. Жануарлар әлемінің биномдық номенклатурасы және контурлық классификациясы. қарапайым 

түрлердің жалпы сипаттамалары мен классификациясы 

 мысалдармен сабаққата қарастырылады. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: основы классификации животных, зоологическую 

номенклатуру, понятия таксономии и систематики. Биномиальная номенклатура и контурная классификация животного мира. 

Простейшие: общие признаки и классификация простейших типов до классов с примерами. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Basis of animal classification, Zoological nomenclature, concepts of 

taxonomy &systematics. Binomial nomenclature and outline classification of animal kingdom. Protozoa: General characters and 

classification of Phylum Protozoa up to classes with examples. 

Коды / Код / Сode РР 1203 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Кәсіби (оқу) практика / Профессиональная (учебная)  практика/Professional (educational) practice 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Өсімдіктердің биоалуантүрлілігі / 

Биоразнообразие растений / Plant 

biodiversity 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Disciplines of the specialty 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

2 Семестры / Семестры/  

Semesters 

2 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Тәрбиелік практиканың мақсаты - теориялық білімді бекіту, өмір салтын зерттеу, табиғи ортада тірі объектілерді дамыту және 

көбейту, болашақ кәсіптік қызметте биоинженерлік зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу бойынша тәжірибелік дағдыларды игеру. 

Оқу практикасының нәтижесі ретінде студенттер: 

1. ботаникалық және зоологиялық зерттеулер әдістерін қолдануға (жинау, сәйкестендіру, сипаттау, гербарий); 

2. жануарлар мен өсімдіктерді далалық зерттеу әдістерін пайдалана отырып эксперимент жүргізу; 

3) облыстың, облыстың, елді мекеннің өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің құрамына басшылық жасау; 

4. биологиялық зерттеулердің далалық және зертханалық әдістерінің нәтижелерін қорытындылайды; 

5. жануарлар мен өсімдіктердің ботаника, зоология және экология бойынша көрнекі материалмен танысу; 

6. зерттелетін өңірдегі омыртқасыз фаунаның ең кең таралған өкілдерінің таксономиялық үлестірілуін белгілеу. 



Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, изучение образа жизни, развития и воспроизводства живых 

объектов в природной среде, приобретение практических навыков по организации и проведению полевых биоинженерных 

исследований в будущей профессиональной деятельности. 

В результате учебной практики студенты будут иметь возможность: 

1. применить ботанические и зоологические методы исследования (сбор, идентификация, описание, гербарий); 

2. провести эксперимент с использованием методов полевых исследований животных и растений; 

3. ориентироваться в видовом составе растений и животных региона, района, окрестности населенного пункта; 

4. обобщить результаты полевых и лабораторных методов биологических исследований; 

5. ознакомиться с наглядным материалом по ботанике, зоологии и экологии животных и растений; 

6. установить таксономическую принадлежность наиболее распространенных представителей беспозвоночной фауны исследуемого 

региона. 

The aim of educational practice is to consolidate theoretical knowledge, the study of lifestyle, development and reproduction of living objects 

in the natural environment, the acquisition of practical skills for the organization and conduct of biological field research in future professional 

activities. 

As a result of the training practice, students will have the ability to: 

1. apply botanical and zoological research methods (collection, identification, description, herboriste);  

2. conduct an experiment using the methods of field studies of animals and plants; 

3. navigate in the species composition of plants and animals of the region, district, neighborhood of the settlement; 

4. summarize the results of field and laboratory methods of biological research and study; 

5. observe thevisual material on botany, Zoology and ecology of animals and plants; 

6. analyze the taxonomic belonging of the most common representatives of invertebrate fauna of the study region. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Тағылымдамадан өту кезеңінде студенттер келесі аспектілерді зерттейді: дәрілік өсімдіктерді жинау әдістері және өсімдіктерді 

сәйкестендіру принциптері. Кен орындарын зерттеу әдістері. Өсімдіктерді жинауға және жинауға арналған жабдық. Гербарийді 

сақтау ерекшеліктері. Детерминантпен жұмыс істеу. Гарвария түрлері. Өсімдіктерді сақтау тәсілдері. Күнделіктердің күнделіктері 

және далалық есеп. Омыртқасыздарды жинау және сақтау әдістері. Кен орындарын зерттеу әдістері. Жануарларды жинау құралдары. 

Ұрылған омыртқасыздарды сақтау және тасымалдау жолдары. Детерминантпен жұмыс істеу. Жиналған материалдарды өңдеу, өңдеу 

және сақтау әдістері. Коллекцияларды жинау. Күнделіктер  және далалық есеп. 

В период прохождения практики студенты изучают следующие аспекты: методы сбора лекарственных трав и принципы 

идентификации растений. Методы полевых исследований. Оборудование для сбора и сбора растений. Особенности хранения 

гербария. Работа с определителем. Виды гербариев. Способы хранения растений. Дневники путешественников и оформление отчета 

о полевой практике. Методы сбора и сохранения беспозвоночных. Методы полевых исследований. Инструменты для сбора 

животных. Способы сохранения и транспортировки отловленных беспозвоночных. Работа с определителем. Методы обработки, 

правки и хранения собранного материала. Составление сборников. Дневники путешественников и оформление отчета о полевой 

практике. 

During the internship period the students will study the following aspects: methods of collecting, herborization and plant identification. 

Methods of field research. Equipment for collection and herborization plants. Features of herbarium storage. Working with the determinant. 

Types of herbariums. Methods of plant storage. Herbarium mount. The diaries of travelers and the clearance of the report on field practice. 



Methods of collection and treatment of invertebrates. Methods of field research. Tools for collecting animals. Methods of preservation and 

transportation of captured invertebrates. Working with the determinant. Methods of processing, straightening and storage of the collected 

material. Compilation of collections. The diaries of travelers and the clearance of the report on field practice. 

М-5 Жаратылыстану негіздері / Основы естествознания / Fundamentals of natural science 

Коды / Код / Сode Ph 2204 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Физика / Физика / Physics 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

- Постреквезиттер 

/Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Biological imaging/Biophysics 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

3 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины /Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - студенттердің әлемдегі қазіргі физиканың бейнесін және ғылыми дүниетанымын, негізгі физикалық 

құбылыстарды түсінігін дамыту; классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын және теорияларын, 

сондай-ақ физикалық зерттеулер әдістерін игеру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1. Негізгі физикалық заңдар мен принциптерді түсіндіру; 

2. Инженерия мен технологияны дамытуға шешуші әсер еткен физика саласындағы ең маңызды жаңалықтарды талдауға; 

3. табиғаттың динамикалық және статистикалық заңдарын сипаттау; 

4. элементар бөлшектер және олардың өзара әрекеттесуі; 

5. ғылыми ақпараттың дұрыстығын бағалау; 

6. Эксперименттік зерттеулер жүргізу және нәтижелерді өңдеу, болашақ мамандықтың қосымшаларында физикалық мазмұнды 

көрсету. 

Целью дисциплины является формирование у студентов понимания современной физической картины мира и научного 

мировоззрения, основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики, а также методами физического исследования. 

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

1. объяснить основные физические законы и принципы; 

2. проанализировать важнейшие открытия в области физики, оказавшие решающее влияние на развитие техники и техники; 

3. описывать динамические и статистические законы природы; 

4. описывать элементарные частицы и их фундаментальные взаимодействия; 

5. оценить достоверность научной информации; 

6. проводить экспериментальные исследования и обработку результатов, выделить физическое содержание в приложениях будущей 

специальности. 

The aim of the discipline is a formation of students' understanding of modern physical picture of the world and the scientific worldview, 

the basic physical phenomena; mastery of fundamental concepts, laws and theories of classical and modern physics, as well as methods of 

physical research. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 



1. explain the fundamental physical laws and principles; 

2. analyze the most important discoveries in the field of physics, which had a decisive influence on the development of technology and 

technology; 

3. describe the dynamic and statistical laws of nature; 

4.  describe elementary particles and fundamental interactions; 

5. evaluate the reliability of scientific information; 

6. carry out experimental research and processing of results, the ability to allocate physical content in applications of the future specialty. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пәннің міндеті. Курсты оқу барысында физиканың келесі аспектілері мен заңдары қарастыралады: 
- Механика. Молекулалы физика. Электр және магнетизм. Тербелу мен толқын, оптика. Атомдық және ядролы физика. 
- Кинематиканың негізгі заңдары; механиканың физикалық негіздері;  
- Сақталудың физикалық заңдылықтары; жылдамдатылған жүйелер және инерциялық күштің табиғаты; 
- Айналмалы  қатты  дененің  физикалық  заңдары  мен  түсініктері;  гравитациялық  және  электростатистикалық  аймақтың 

мысалында аймақ теориясының базалы элементтері; 

- Тербелу үдерістері, олардың табиғаты мен сипаттау әдістері; толқындық үдерістер және олардың қасиеттері; гидродинамика 

бастамасы; термодинамика және молекулалы кинетика теориясының негізгі заңдары мен түсініктері. 

При изучении курса будут рассмотрены следующие аспекты и законы физики: 
- механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Колебания и волны, оптика. Атомная и ядерная физика; 
- основные законы кинематики; физические основы механики; 
- физические законы сохранения массы; ускоренные системы и природа инерционных сил; 

- понятия и законы физики вращающегося твердого тела; базовые элементы теории поля на примере 

гравитационного и электростатического полей; 

- колебательные процессы, их природа и методы описания; волновые процессы и их свойства; начала 

гидродинамики; основные понятия и законы термодинамики и молекулярно-кинетической теории. 

In studying the discipline, the following aspects and laws of physics will be considered: Mechanics. Molecular physics. Electricity 

and magnetism. Oscillations and waves, optics. Atomic and nuclear physics. The basic laws of kinematics; Physical foundations of 

mechanics; Physical conservation laws; Accelerated systems and the nature of inertial forces;Concepts and laws of physics of a 

rotating rigid body; Basic elements of field theory on the example of gravitational and electrostatic fields; oscillatory processes, 

their nature and methods of description; Wave processes and their properties; The beginning of hydrodynamics; basic concepts 

and laws of thermodynamics and the molecular-kinetic theory. 

Коды / Код / Сode Math 

2205 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Математика/ Математика / Mathematics 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

 Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Биотехнологиядағы процесстер мен аппараттар / 

Процессы и аппараты в биотехнологии / Processes 

and devices in biotechnology 
Кредит саны / Кредиты / 

Credits 
5 Семестры /Семестры / 

Semesters 
3 



Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: студенттерде биотехнология міндеттерін шешу үшін метаматикалық әдістерді қолдану 

қабілеттіліктерін қалыптастыру.  

Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 

 - негізгі математикалық түсініктер мен есептеу операцияларын талдау; 

- негізгі заңдылықтарды көрсететін сандық мәліметтерді және нәтижелерді диаграмма мен графиктер түрінде түсіндіру; 

- сандық есепті орындауда алгоритм мен ережелерді талдау; 

- дифференциальды және интегральды есептеулерді қолдану; 

- жоғары математиканың негізгі бөлімдерінің міндеттерін, есептеулерді шешу тәсілдерін, теоремаларын талдау. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способности применять математические методы для решения задач 

биоинженерии. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

- объяснять основные математические понятия и вычислительные операции;  

- интерпретировать числовые данные и результаты в виде наглядных графиков и диаграмм, показывающих 

основные закономерности; 

- анализировать алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

- аргументировать применение дифференциальных и интегральных вычислений. 

- обсудить теоремы, подходы к решению задач из основных разделов высшей математики 

The aim of the discipline is to form students' ability to apply mathematical methods for solving biotechnology problems.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. analyze the basic mathematical concepts and computational operations; 

2. interpret numerical data and results in the form of visual diagrams and diagrams showing the basic patterns; 

3. define algorithms and rules for performing numerical calculations; 

4. application of differential and integral computations. 

analyze the theorems, approaches to solving problems from the main sections of higher mathematics 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады:   

- жоғары математиканың негізгі бөлімдерінің міндеттерін шешу тәсілдері мен теоремалары; 

- негізгі математикалық қызметтер мен оның қасиеті; 

- сандық шамаларды өңдеудің есептік және операциялық әдістері; 

- дифферциальды және интегральды есептеу әдістері; 

- сызықты алгебра мен аналитикалық геометрияның құралдары мен әдістері. 

При изучении дисциплины студенты будут изучать следующие аспекты: 

- теоремы, подходы к решению задач из основных разделов высшей математики; 

- основные математические функции и их свойства; 

- вычислительные и операционные методы обработки числовых величин; 



- методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- методы и инструменты линейной алгебры и аналитической геометрии. 

The discipline intends to provide knowledge about  the theory of real numbers; exact upper and lower bounds set of numbers; limits 

numerical sequence; convergence criteria, the basic properties of convergent sequences. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Theorems, approaches to solving problems from the main 

sections of higher mathematics. Basic mathematical functions and their properties. Computational and operational methods for 

processing numeric values. Methods of differential and integral calculus. Numerical methods of differentiation and integration. 

Applications of differential and integral calculus. . 

М-6 Физика-химиялық биология / Физико-химическая биология /Physico-chemical biology 

Коды / Код / СodeBV 2206 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Биологиялық визуализация / Биологическая визуализация / Biological imaging 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Өсімдіктердің биоалуантүрлілігі / 

Биоразнообразие растений / Plant 

biodiversity 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Биотехнология негіздері / Основы биотехнологии / 

Basics of Biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

3 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - студенттердің білімін және радиография, компьютерлік, магниттік резонанс, ультрадыбыстық, 

фотоакустикалық томография және ядролық медицина сияқты әртүрлі бейнелеу әдістерінде қолданылатын әдістерді 

түсіну. Тіндердің, клеткалардың және органеллалардың визуализациясы заманауи биологияның ажырамас бөлігі болып 

табылады. Пән студенттерді түрлі масштабтарда (молекулалардан организмдерге дейін) биологиялық құрылымдарды 

зерттеуге әртүрлі тәсілдермен таныстырады: дәстүрлі жарық микроскопиясы, флуоресцентті микроскопия, қазіргі 

заманғы жоғары жарықтылық микроскопия және электронды микроскопия. Сонымен қатар, пәнде клеткалық 

функцияның динамикасын, соның ішінде кальций мен вольт-ампер визуализациясын, сондай-ақ молекулалық өзара 

әрекеттерді зерттеуге арналған оптикалық тәсілдер қамтылады. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. заманауи визуализация технологиясының негіздерін білу және түсіну; 

Магниттік резонанстың (МРТ) негізгі принциптерін түсіну; 

3. визуализация әдістерін, олардың артықшылықтары мен шектеулерін саралау; 

4. нақты жағдайдағы визуализация әдістерін талдау; 

5. типтік қосымшаларды сипаттау / талдау; 

6. биологиялық құрылымдар немесе функциялар микроскопия арқылы бейнеленген жоспарлау. 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и понимания методов, используемых в различных 

методах визуализации, к которым относятся рентгенография, компьютерная, магнитно-резонансная, ультразвуковая, 

фотоакустическая томография и ядерная медицина. Визуализация тканей, клеток и органелл является неотъемлемой 



частью современной биологии. Дисциплина познакомит студентов с различными подходами к изучению биологических 

структур в различных масштабах (от молекул до организмов): обычной световой микроскопией, флуоресцентной 

микроскопией, современной световой микроскопией высокого разрешения и электронной микроскопией. Кроме того, 

дисциплина будет охватывать оптические подходы к изучению динамики клеточной функции, включая кальциевую и 

вольтамперную визуализацию, а также молекулярные взаимодействия. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. знать и понимать основы современных технологий визуализации; 

2. понимать основные принципы работы магнитного резонанса (МРТ); 

3. дифференцировать методы визуализации, их преимущества и ограничения; 

4. анализировать методы визуализации в конкретных ситуациях; 

5. описывать / анализировать типичные приложения; 

6. планировать исследования, в которых биологические структуры или функции визуализируются с помощью 

микроскопии. 

The aim of the discipline is a formation of students' knowledge and understanding of the techniques used in a variety of imaging 

modalities, which include x-ray imaging, computed tomography, magnetic resonance imaging, nuclear medicine, ultrasound imaging, 

and photoacoustic imaging. Imaging tissues, cells, and organelles is an integral part of modern biology. This combined lecture and 

lab discipline will introduce the students to a variety of approaches to examine biological structures at different scales (from 

molecules to organisms): conventional light microscopy, fluorescent microscopy, modern high resolution light microscopy, and 

electron microscopy. In addition, the discipline will cover optical approaches to study the dynamics of cellular function, including 

calcium and voltage imaging, and molecular interactions. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. know and undersand the fundamentals of modern imaging technologies; 

2. understand the essential principles of operation of magnetic resonance (MRI); 

3. differentiate the imaging modalities, describe their fundamental promises and limitations; 

4. deduce which imaging technique is appropriate for a given situation; 

5. describe/analyze typical applications; 

6. plan a study where biological structures or functions are visualised using microscopy. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: жеңіл микроскопияның қысқаша тарихы 

және негізгі түсініктері. Жарқ далалық микроскопия және бейнелеу. Сатып алу және кескінді өңдеу. Рентген және КТ. 

Nuclear Imaging-ПET және СПECT. МПТ негізгі кескінді талдау. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: краткую историю и основные понятия световой 

микроскопии. Ярко-полевой микроскопии и формирования изображения. Получение и обработка изображений. Рентген 

и КТ. Ядерная визуализация-ПЭТ и SPECT. МРТ. Базовый анализ изображений. 

The discipline intends to provide knowledge about the biological imaging which play a central role in the field of biological 



sciences and medicine. This discipline aims to develop an understanding of the basic concepts and principles in modern bio-

imaging instrumentation and techniques used in research and clinical applications.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: Brief history and basic concepts of light microscopy. 

Bright-field microscopy and image formation. Image acquisition and manipulation. X-ray and CT. Nuclear imaging-PET and 

SPECT. MRI. Basic image analysis. 

Коды / Код / Сode BPh 

2207 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Биофизика / Биофизика / Biophysics 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Физика / Физика / Physics Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Клеткалық биотехнология / Клеточная 

биотехнология /  Cell biotechnology 

 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

4 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - тірі организмдерде кездесетін ең маңызды физикалық процестер, биофизиканың негізгі принциптері 

туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру. 

Курс барысында студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 

1. биофизика және медициналық көріністердің әртүрлі тұжырымдамалары, соның ішінде оптикалық микроскопия, 

компьютерлік томография, магнитті-резонансты бейнелеу, ультрадыбыстық томография және позитрондық эмиссиялық 

томография; 

Сыни ойлау мен талдау дағдыларын қолдануға; 

3. негізгі жасушалық құрылымдардың, кейбір тіндердің және органдардың құрылысы мен жұмыс істеуінің 

биофизикалық негіздерін және жалпы ағзаны түсіну және талдау; 

4. ағзаға және оның элементтеріне температура, жеделдету, қысым, электромагниттік өріс және иондаушы сәуле сияқты 

сыртқы факторлардың әсерін түсіндіру үшін физикалық заңдарды қолдануға; 

5. Гомеостаздың дисфункциясынан туындаған дененің жұмыс істеуіндегі өзгерістерді сипаттау үшін, әсіресе дененің 

күші жоғары және төмен температура, қан мен судың жоғалуы, кенеттен тұрақтылық, ұйқыдан ұйықтауға көшу; 

6. қарапайым өлшеу құралдарын қолданып, өлшеу дәлдігін бағалаңыз. 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о важнейших физических процессах, 

происходящих в живых организмах, основных принципах биофизики.  

В ходе изучения курса у студентов будут сформированыспособности: 

1. оперировать различными понятиями биофизики и медицинской визуализации, включая оптическую микроскопию, 

компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую томографию и позитронно-

эмиссионную томографию; 

2. использовать навыки критического мышления и навыки анализа; 



3. понимать и анализировать биофизические основы построения и функционирования основных клеточных структур, 

некоторых тканей и органов и организма в целом; 

4. использовать физические законы для объяснения влияния внешних факторов, таких как температура, ускорение, 

давление, электромагнитное поле и ионизирующее излучение на организм и его элементы; 

5. характеризовать изменения в функционировании организма, вызванные дисфункцией гомеостаза, особенно при 

реакции организма на физические нагрузки, воздействия высоких и низких температур, потерю крови или воды, 

внезапное эрегированное положение, переход от сна к бодрствованию; 

6. использовать простую измерительную аппаратуру и оценивать точность измерений. 

The aim of the disciplineis to form students' ideas about the most important physical processes occurring in living organisms, 

the basic principles of biophysics. The discipline will review the levels of biophysical research; thermodynamics of biological 

systems; Ohm's law for biosystems; mechanisms of action of ionizing radiation on the biosystem; mechanism of radiation on the 

biosystem; regulation of biological processes and methods of biophysical research. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. become familiar with a variety of biophysics and medical imaging concepts including optical microscopy, computed 

tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound imaging and positron emission tomography; 

2. utilize critical thinking skills and unit analysis skills; 

3. know the biophysical fundamentals of the construction and operation of the basic cellular structures, some tissues and organs 

and the body as a whole; 

4. make use of physical laws in order to explain the impact of external factors such as temperature, acceleration, pressure, 

electromagnetic field and ionizing radiation on the organism and its elements; 

5. describe changes in the organism functioning caused by homeostasis dysfunction, especially by finding organism response 

to physical exertion, exposure to high and low temperatures, loss of blood or water, sudden erect position, transition from sleep 

to waking; 

6. use a simple measuring apparatus and evaluating accuracy of measurements. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Бұл пән биологиялық жүйелерді, соның ішінде макромолекулаларды, мембраналарды, нервтерді, бұлшықеттерді, 

фотосинтетикалық жүйелерді және визуалды жүйелерді зерттеуде физикалық әдістерді қолдануды қарастырады. Әдістер 

қолданылатын биологиялық жүйелер қарастырылатын болады және олардың құрылымы мен функциясының қазіргі 

интерпретациясы талқыланады. Пәндерді оқу барысында студенттер келесідей аспектілерді қарастырады: 

термодинамиканың заңдары. Молекулалық өзара әрекеттесу және олардың биологиялық құрылымдардың 

қалыптасуындағы рөлі. Биологиялық мембрана құрылымы және олардың қасиеттері. Электростатикалық өзара 

әрекеттесу. Биологиялық ағзалардың әлеуметтік аспектілері. Биоэнергия: бактериодхопсина, фотосинтез, ATP рөлі және 

ATP синтезінің құрылымы. 

Данная дисциплина знакомит с применением физических методов при изучении биологических систем, включая 

макромолекулы, мембраны, нервы, мышцы, фотосинтетические системы и зрительные системы. Будут рассмотрены 



биологические системы, к которым применяются методы, и обсуждены современные интерпретации их структуры и 

функции. В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: законы термодинамики. Молекулярные 

взаимодействия и их роль в формировании биологических структур. Строение биологических мембран и их свойства. 

Электростатическое взаимодействие. Социальные аспекты биологических организмов. Биоэнергетика: 

бактериородопсин, фотосинтез, роль АТФ и структура АТФ-синтазы. 

This discipline introduces the use of physical methods in the study of biological systems, including macromolecules, membranes, 

nerves, muscle, photosynthetic systems and visual systems. The biological systems to which the methods are applied will be 

surveyed and current interpretations of their structure and function will be discussed. The treatment of biological phenomena will 

be based on physical principles with appropriate mathematics when necessary.  The emphasis will be on the applications of physics 

in biology and ecology. 

During the study of the discipline students will learn following aspects:Laws of thermodynamics. Molecular interactions and 

their role in forming of biological structures.Physical Techniques and related biology. Nerve Impulses. Structure of biological 

membranes and their properties. Machines in membranes. Electrostatic interactions. Social aspects of biological organisms. 

Bioenergetics: bacteriorhodopsin, photosynthesis, the role of ATP and the structure of the ATP synthase. 

M-7 Жалпы химия / Общаяхимия/General chemistry 

Коды / Код / СodeNOCh 

2208 
Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Бейорганикалық және Органикалық химия / Неорганическая и Органическая химия / Inorganic and Organic Chemistry 

Пререквезиттер 

/Пререквизиты / 

Prerequisites 

- Постреквезиттер 

/Постреквизиты / 

Postrequisites 

Биохимия / Биохимия / Biochemistry 

 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

3 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - молекулалардың құрылымы мен олардың реактивтілігіне себеп-салдарлық қатынасты орнатуға 

мүмкіндік беретін білім жүйесі мен бейорганикалық және органикалық химияның негізгі ұғымдарын қалыптастыру; 

маңызды химиялық концепциялар, заңдар мен теорияларды білуді дамыту; заттардың түрлі химиялық құбылыстары мен 

қасиеттерін түсіндіру, қазіргі заманғы технологиялар мен жаңа материалдарды әзірлеудегі химия рөлін бағалау үшін 

алынған білімдерді қолдануды үйренеді. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын, сондай-ақ химиялық реакциялардың түрлері мен қарапайым және күрделі 

заттардың құрылымын түсіндіру; 

3. әртүрлі кластардың қосылыстарын алу үшін химиялық қосылыстар мен әдістерді жіктеу; 

4. химияның жалпы заңдарын қолданады, реакциялардың мүмкіндігін және бағытын болжайды, стехиометрияның негізгі 

ұғымдары мен заңдарын пайдалана отырып есептеулерді жүргізеді; 

5. экспериментті іріктеу және өткізу кезінде бейорганикалық және органикалық химияның теориялық негіздерін білу; 



6. мерзімді кестеде элементтердің позицияларының негізінде қалыптасқан қарапайым және күрделі заттардың 

қасиеттерін болжау; Химиялық талдау және химиялық және физико-химиялық талдау кезінде дайындық және негізгі 

операцияларды жүргізу кезінде химиялық реакцияны қолдану мүмкіндігін бағалау. 

Целью дисциплины является формирование системы знаний и основных понятий неорганической и органической химии, 

которые позволяют установить причинно-следственную связь между строением молекул и их реакционной способностью; 

развить знания о важнейших химических понятиях, законах и теориях; научиться применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и новых материалов. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. объяснять основные понятия и законы химии, а также виды химических реакций и строение простых и сложных 

веществ; 

2. классифицировать химические соединения и способы получения соединений различных классов; 

3. применять общие законы химии, предсказывать возможность и направление протекания реакций, производить 

вычисления с использованием основных понятий и законов стехиометрии; 

4. применять знания теоретических основ неорганической и органической химии в выборе и проведении эксперимента; 

5. прогнозировать свойства элементов, простых и сложных веществ, образованных на основе положения элементов в 

периодической таблице Менделеева; 

6.оценивать возможность использования химической реакции в химическом анализе и выполнять подготовительные и 

основные операции при проведении химического и физико-химического анализа. 

The aim of the discipline is to form a system of knowledge and the basic concepts of inorganic and organic chemistry which allow 

to establish a causal connection between the structure of molecules and their reactivity; develop a knowledge about the most 

important chemical concepts, laws and theories; learn to apply the knowledge in order to explain the variety of chemical 

phenomena and properties of substances, evaluate the role of chemistry in the development of modern technologies and new 

materials. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. know the basic concepts and laws of chemistry as well as types of chemical reactions and  structure of simple and complex 

substances; 

2. classify the chemical compounds and methods for preparing compounds of various classes;  

3. apply general laws of chemistry, predict the possibility and direction of reactions, make calculations using the basic concepts 

and laws of stoichiometry; 

4. apply knowledge of the theoretical foundations of inorganic and organic chemistry in the selection and conduct of an experiment; 

5. predict the properties of elements, simple and complex substances, formed on the basis on the position of elements in the 

periodic table of Mendeleev; 



evaluate the possibility of using a chemical reaction in chemical analysis and perform preparatory and basic operations in the 

conduct of chemical and physicochemical analysis. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Бейорганикалық және органикалық молекулалардың құрылымы мен реактивтілігінің негізгі принциптері туралы білім 

беруді қамтамасыз етеді. Бейорганикалық және органикалық қосылыстардың бейорганикалық және органикалық 

қосылыстары, бейорганикалық және органикалық қосылыстардың қасиеттеріне әсері, сонымен қатар бейорганикалық 

және органикалық қосылыстардың реакцияларының кейбір негізгі түрлерімен қоса, бейорганикалық және органикалық 

химияның негіздерін оқитын болады. 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: Химияның негізгі түсініктері мен заңдары, 

Атомдық құрылым. Мерзімді заң және Д.М. Менделеевтің мерзімді жүйесі. Химиялық байланыс Химиялық реакциялар 

жылдамдығы. Химиялық тепе-теңдік Электролиттік диссоциация теориясы. Судың диссоциациясы. Буферлік шешім. 

Органикалық молекулалардың құрылымы мен қасиеттері және алкандардың стереохимиясы. Алкан хош иісті 

қосылыстар. 

 Дисциплина призвана дать знания об основных принципах структуры и реакционной способности неорганических и 

органических молекул. Студент изучит основы неорганической и органической химии, в том числе номенклатуру 

неорганических и органических соединений, влияние структуры на свойства неорганических и органических соединений, 

а также некоторые основные виды реакций неорганических и органических соединений. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: Основные понятия и законы химии.Строение атома. 

Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. Химическая связь. Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие. Теория электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Буферный раствор. Строение и 

свойства органических молекул строение и Стереохимия Алканов. Алкан. ароматическое соединение. 

 The discipline intends to provide knowledge about the basic principles to understand the structure and reactivity of inorganic and 

organic molecules. Student will study the fundamentals of inorganic and organic chemistry, including the nomenclature of 

inorganic and organic compounds, the influence of structure on the properties of inorganic and organic compounds, and some of 

the major types of reactions of inorganic and  organic compounds. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Basic concepts and laws of chemistry.The structure of 

the atom.  Periodic law and the periodic system of DI Mendeleev. Chemical bonding. The rate of chemical reactions. Chemical 

equilibrium. Theory of electrolytic dissociation. Dissociation of water. Buffer solutions. Structure and Properties of Organic 

Molecules Structure and Stereochemistry of Alkanes. Alkanes. Aromatic Compounds. 

Коды / Код / Сode BCh 

2209 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Биохимия / Биохимия / Biochemistry 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Бейорганикалық және Органикалық 

химия / Неорганическая и 

Органическая химия / Inorganic and 

Organic Chemistry 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Өнеркәсіптік биотехнология / Промышленная 

биотехнология  / Industrial biotechnology 



Кредит саны / Кредиты 

/Credits 

6 Семестры / Семестры / 

Semesters 

4 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің негізгі мақсаты биохимияның негізгі принциптеріне, биомолекулалардың негізгі кластарының құрылымына 

байланысты студенттердің дағдыларын дамыту болып табылады. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

- биологиялық тіндердің химиялық құрамын, тірі ағзаларды құрайтын заттардың құрылымын білуді жүйелеу; 

- осы пән бойынша жаңа білімдерді меңгеру, оларды талдау, басқа пәндерді оқығанда осы білімдерді қолдану; 

- биохимиялық зерттеудің заманауи әдістерін таңдау және тәжірибеге енгізу; 

- Биологиялық материалды сапалы және сандық биохимиялық талдауды жоспарлау және жүргізу; 

- биохимиялық эксперименттердің нәтижелерін молекуланың құрылымы немесе процесінің табиғаты туралы 

болжамдарды түсіндіру; 

- биомолекулалардың құрылымын физиологиялық функцияларымен молекулалық деңгейде бағалау. 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов умений, связанных с основными положениями 

биохимии, структурой основных классов биомолекул.  

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

- систематизировать знания о химическом составе биологических тканей, строении веществ, входящих в состав живых 

организмов;  

-приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их, применять полученные знания при изучении других 

дисциплин; 

- выбирать и применять на практике современные методы биохимических исследований;  

- планировать и проводить качественный и количественный биохимический анализ биологического материала;  

- интерпретировать результаты биохимических экспериментов с точки зрения сделанных предположений о строении 

молекулы или характере протекания процесса; 

- оценивать связь строения биомолекул с их физиологическими функциями на молекулярном уровне. 

The main aim of "Biochemistry" discipline is the formation of students' abilities related to the main provisions  of Biochemistry, 

the structure of the main classes of biomolecules 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. systematize knowledge of the chemical composition of biological tissues, the structure of substances that make up living 

organisms; 

2. predict the metabolic reactions in human, animal and plant tissues; 

3. use on practice modern methods of biochemical research; 

4. plan and conduct qualitative and quantitative analysis of biological material; 

5. orient and analyze sources of information on biochemistry. 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: 



Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

- биологиялық маңызды қосылыстардың негізгі кластарының құрылымы, қасиеттері және функциялары: белоктар, 

көмірсулар, липидтер және нуклеин қышқылдары; 

- ферменттердің құрылымдық ерекшеліктері, классификациясы және механизмі; 

- витаминдердің құрылымы, жіктелуі және биологиялық маңызы; 

- гормондардың классификациясы, құрылымы және механизмі; 

- организмдегі негізгі метаболизм жолдары; 

- қосылыстардың негізгі кластарының катаболизмі және анаболизмі: белоктар, көмірсулар, липидтер және нуклеин 

қышқылдары. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: 

- строение, свойства и функции основных классов биологически важных соединений: белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот; 

- структурные особенности, классификация и механизм действия ферментов; 

- структура, классификация и биологическое значение витаминов; 

- классификация, структура и механизм действия гормонов; 

- основные пути обмена веществ в организме; 

- катаболизм и анаболизм основных классов соединений: белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот. 

During the study of the discipline students will learn following aspects:  

- structure,propertiesandfunctionsofthemainclassesofbiologicallyimportantcompounds:proteins,carbohydrates,lipidsandnuclei

cacids; 

- structuralfeatures,classification and mechanism ofactionofenzymes; 

- structure,classification and biologicalsignificance ofvitamins; 

- classification,structureand mechanism ofactionofhormones; 

- the main waysofmetabolisminthe body; 

catabolism and anabolism of themainclassesofcompounds: proteins,carbohydrates,lipids and nucleicacids. 

М-8 Тірі жүйелердің жұмыс істеуі / Функционированиеживыхсистем / The functioning of living systems 

Коды / Код / Сode MV 

2210 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Микроорганизмдер мен вирустар / Микроорганизмы и вирусы/ Microorganisms and viruses 

Пререквезиттер 

/Пререквизиты / 

Prerequisites 

Жануарлардың биоалуантүрлілігі / 

Биоразнообразие животных / 

Animal biodiversity 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Биотехнология негіздері / Основы биотехнологии / 

Basics of Biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

3 

Пәннің мақсаты - микроорганизмдер туралы, оның ішінде бактериялар, архей, ашытқы, құйма, саңырауқұлақтар, 

балдырлар, вирустар мен протоздар туралы білім жүйесін қалыптастыру. 



Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. табиғатта және адам өмірінде микроорганизмдердің рөлін көрсету; оларды жіктеу принциптері; вирустың негізгі 

қасиеттері. 

2. Жануарлар мен адам ауруларында патогендік микроорганизмдердің рөлін талдау, аурудың алдын алу және емдеуде 

қолданылатын иммунологиялық әдістерді жіктеу. 

3. қоршаған ортадағы микроорганизмдердің жаһандық рөлін, оның ішінде биогеохимиялық циклдарды, 

биодеградацияны және т.б. түсіндіру. 

4. табиғатта микробиологиялық таралудың, әртүрлі мекен ету орындарының және экологиялық мекендеу орындарының 

кең ауқымын түсіндіру. 

5. микробиологияға тән құралдар, технологиялар мен әдістердің теориялық негіздерін түсіндіру; 

6. микробиологияға тән құралдарды, технологияларды және әдістерді қолдануда практикалық дағдыларды көрсету және 

эксперименттерді жобалау және орындау кезінде ғылыми әдіс пен гипотезаны тестілеуді қолдану. 

Целью дисциплины является формирование системы знаний о микроорганизмах, включая бактерии, археи, дрожжи, 

плесени, грибы, водоросли, вирусы и простейшие. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. демонстрировать роль микроорганизмов в природе и жизни человека; принципы их классификации; основные свойства 

вирусов. 

2. анализировать роль патогенных микроорганизмов в заболеваниях животных и человека, классифицировать 

иммунологические методики, используемые в лечении и профилактике заболеваний. 

3. объяснять глобальную роль микроорганизмов в окружающей среде, включая биогеохимические циклы, биодеградацию 

и др. 

4. объяснять повсеместность распространения микробов в природе, множество мест обитания и широкий спектр 

экологических мест обитания. 

5. объяснять теоретические основы инструментов, технологий и методов общих для микробиологии;  

6. демонстрировать практические навыки в использовании инструментов, технологий и методов, общих для 

микробиологии, и применять научный метод и проверку гипотез при проектировании и выполнении экспериментов. 

The aim of the discipline is to form a system of knowledge about microorganisms, including bacteria, archaea, yeast, molds, 

fungi, algae, virus and protozoa and it’s understanding.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. their role in the nature and human life; principles of their classification; basic properties of viruses. 

2. identify ways microorganisms play an integral role in disease, and microbial and immunological methodologies are used in 

disease treatment and prevention. 

3. demonstrate that microorganisms have an indispensable role in the environment, including elemental cycles, biodegradation, 

etc. 



4. explain why microorganisms are ubiquitous in nature; inhabiting a multitude of habitats and occupying a wide range of 

ecological habitats. 

explain the theoretical basis of the tools, technologies and methods common to microbiology; and demonstrate practical skills in 

the use of tools, technologies and methods common to microbiology, and apply the scientific method and hypothesis testing in the 

design and execution of experiments. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: 

- Микробтық әртүрлілік және эволюция, молекулалық филогения, генетикалық алмасу. 

- бактериялар, архей және бірнеше эукариотты  топтар. 

- метаболизм және физиология: аэробты және анаэробты энергияны өндіру, жұту және секреция механизмдері. 

- Жасушаның  өсуі, жасушаны өсіру әдістері. Организмдер арасындағы селбестік: сигнал, шабуыл және қорғаныс; 

биофильм, дифференциация. Вирусты факторлар, қайталама метаболизм, антибиотиктерді өндіру және қарсылық. 

- зертханалық жұмыс: микробиологиялық өңдеу әдісі, физиологиялық және биоинформатикалық әдістер арқылы 

бактерияларды анықтау. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты:  

- Микробное разнообразие и эволюция, молекулярная филогения, генетический обмен. 

- Группы бактерий, архей и одноклеточных эукариот. 

- Метаболизм и физиология: аэробное и анаэробное производство энергии, механизмы поглощения и секреции. 

- Рост клеток, культура клеток и методы культивирования. Сотрудничество между организмами: сигнализация, 

нападение и защита; биопленка, дифференциация. Факторы вирулентности, вторичный метаболизм, выработка 

антибиотиков и резистентность. 

- Лабораторные работы: методика микробиологической обработки, идентификация бактерий физиологическими и 

биоинформатическими методами. 

This discipline is aimed at juniors who want to expand their knowledge of the microscopic world, in general, or for use in 

professional or graduate school. Microbiologists are needed to do the research required for the future battle against infectious 

diseases worldwide, understanding the environmental importance of microbes and to exploit them for food production, 

biotechnological and industrial applications. 

During the study of the discipline students will learn following aspects:  

- Microbial diversity and evolution, molecular phylogeny, genetic exchange. 

- Groups of bacteria, archaea and unicellular eukaryotes. 

- Metabolism and physiology: Aerobic and anaerobic energy production, uptake and secretion mechanisms. 

- Cell growth, cell culture and cultivation methods. Co-operation between organisms: signalling, attack and defence; biofilm, 

differentiation. Virulence factors, secondary metabolism, production of antibiotics and resistance. 

- Laboratory work: Microbial working technique, identification of bacteria by physiological and bioinformatic methods. 

Students will be expected to develop an understanding of these topics, and be able to use them in class, in the laboratory, and in 



exams. 

Коды / Код / Сode PhRZh 

2211 
Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Өсімдіктер мен жануарлар физиологиясы / Физиология растений и животных / Physiology of plants and animals 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Микроорганизмдер мен вирустар / 

Микроорганизмы и вирусы/ 

Microorganisms and viruses 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Клеткалар және тіндер биологиясы / Биология клеток 

и тканей / Cell and tissue biology     

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

4 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - өсімдіктер мен жануарлардың метаболизм процестерінің физиологиясы мен биохимиялық 

механизмдерінің ерекшеліктерін түсіну және бағалау қабілеттілігін қалыптастыру. Пәндер өсімдіктер мен жануарлардың 

негізгі өмірлік функцияларын құрылымдық ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлерінде: молекулярлық, жасушалық, 

жасушалық, организм, организм және биоценотикалық реттеу және интеграция механизмдерінің ерекшеліктерін 

зерттеуге бағытталған. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. Жануарлар әлеміндегі негізгі органдардың және органдардың мамандандырылған функциялары мен ережелерін 

түсіндіру және сипаттау үшін органдардың құрылымын, органдарының құрылымын және түрлі жасушалық түрлерін білу; 

2. бүкіл ағзаға молекулярлық масштабтағы физиологиялық ұйымды түсіну. 

3. қалыпты ұлпалардың және органдардың өкілдік типтерінің таңдап алынған гистологиялық препараттарын талдау және 

жіктеу;  

4. Өсімдіктердің өмірлік процестерін, сондай-ақ өсімдіктердің жасушаларының құрылымын және функциясын, соның 

ішінде тұқымның шығуын, өсуін, айқындауын, метаболизмін, дифференциациясын және қайтыс болуын, сондай-ақ осы 

процестердің реттелуін сипаттаңыз; 

5. Генетикалық түрлендірілген өсімдіктерге өсімдіктердің өмір сүру жағдайларын, артықшылықтарын, қауіптерін және 

этикалық көзқарастарын білу. 

Целью дисциплины является формирование умения понимать и оценивать особенности физиологии и биохимических 

механизмов обменных процессов растений и животных. Дисциплина направлена на изучение особенностей механизмов 

регуляции и интеграции основных жизненных функций растений и животных на разных уровнях их структурной 

организации: молекулярном, субклеточном, клеточном, органном, организменном и биоценотическом. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. использовать свои знания об органах, структуре органов и различных типах клеток для объяснения и описания 

специализированных функций и регуляций основных органов и систем органов в животном мире; 

2. понимать физиологическую организацию от молекулярного масштаба до целого организма. 

3. проводить анализ и классификацию выбранных гистологических препаратов репрезентативных типов нормальных 

тканей и органов; 



4. описывать жизненные процессы растений, а также структуру и функцию растительных клеток, включая прорастание 

семян, рост, детерминацию, метаболизм, дифференцировку и гибель, а также как эти процессы регулируются; 

5. применить свои знания об условиях жизни растений, преимуществах, рисках и этических соображениях в отношении 

генетически модифицированных растений. 

The aim of the discipline is to form the ability to understand and evaluate the features of the physiology and biochemical 

mechanisms of metabolic processes of plants and animals. Discipline is aimed at studying the features of the mechanisms of 

regulation and integration of the basic vital functions of plants and animals at different levels of their structural organization: 

molecular, subcellular, cellular, organ, organism and biocenotic. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 
1. use their knowledge about organs, organ structure and different cell types to explain and describe the specialized functions and 

regulations of the major organs and organ systems in the animal kingdom; 

2. understand the physiological organization from the molecular scale to the whole organism. 

3. analyze and classify selected histological preparations of representative normal tissue types and organs; 

4. describe the life processes of plants as well as plant cell structure and function, including seed germination, growth, 

determination, metabolism, differentiation and death, as well as how these processes are regulated; 

apply their knowledge about the life conditions of plants to make conclusions concerning the benefits, risks and ethic 

considerations regarding genetically modified plants. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

 

Өсімдіктер мен жануарлардың физиологиясы - молекулалардың, жасушалардың, тіндердің және органдардың физикалық 

және химиялық функцияларының тірі жүйелерде толық ағзаны құруға қалай әсер ететіндігі туралы ғылым. Бұл пәннің 

негізгі мақсаты физикалық және химиялық процесстердің бүкіл ағзалардың жұмыс істеу жолдарын қалай 

қалыптастыратындығына толық шолу жасау болып табылады.  

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді зерттейді: өсімдіктердің құрылымы мен өсуі. 

Фотосинтез. өсімдік тамақтануы. Реакция қондырғылары. Фабрикадағы көлік құралдары. Өсімдіктерге температуралық 

әсер ету. Жануарлардың пішіні мен қызметі. Жануарлардағы гомеостаз. Биоэнергия. Жануарлардағы газ алмасу 

Физиология растений и животных-это наука о том, как физические и химические функции молекул, клеток, тканей и 

органов взаимодействуют в живых системах для построения целостного организма. Основная цель этой дисциплины - 

дать всесторонний обзор того, как физические и химические процессы формируют способы функционирования целых 

организмов.  

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: строение и рост растений. Фотосинтез. питание 

растений. Реакция Растений. Транспорт на заводах. Температурное воздействие на растения. Форма и функции 

животных. Гомеостаз у животных. Биоэнергетика. Газообмен у животных. 

Physiology of plants and animals is the science of how the physical and chemical functions of molecules, cells, tissues and organs 

interact in living systems to build an integrated organism. The main scope of this discipline is to provide a comprehensive overview 

of how physical and chemical processes shape the ways in which whole organisms function. It will cover fundamental topics in 



physiology that are applicable to all organisms, including plants and animals.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: Plant Structure and Growth. Photosynthesis. Plant 

Nutrition. Plant Responses. Transport in Plants. Temperature effects on plants. Animal Form & Function. Homeostasis in Animals. 

Bioenergetics. Gas Exchange in Animals. 

М-9 Биотехнологияға кіріспе / Введение в биотехнологию / Introduction to Biotechnology 

Коды / Код / Сode OB 

2212 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Биотехнология негіздері / Основы биотехнологии / Basics of Biotechnology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Микроорганизмдер мен вирустар / 

Микроорганизмы и вирусы / 

Microorganisms and viruses 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Клеткалық биотехнология / Клеточная 

биотехнология /  Cell biotechnology 

 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

6 Семестры / Семестры / 

Semesters 

4 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: биотехнологияның негізгі принциптері мен микроорганизмдерді, өсімдіктер және жануарларды 

жасушаларын өсіру әдістері; биотехнологиялық өнімдердің негізгі технологиялары жөнінде білім  қалыптастыру. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. ұлттық және жергілікті деңгейлерде биотехнологияның және онымен байланысты салалардың әлемдік маңыздылығын 

талдау; 

2. биотехнологияның негізгі ғылыми принциптерін қалыптастыру; 

3. прокариотикалық жасушалардың құрылымдық ұйымдастырылуын, әсіресе олардың өсуін және көбеюін білу; 

4. прокариоттардың, табиғатта және адам өміріндегі рөлінің әртүрлілігін бағалау; 

5. биотехнологияның мультидисциплинарлық сипатын білу. 

Цель дисциплины: сформировать способность формировать знания об основных принципах биотехнологии и методах 

культивирования микроорганизмов, клеток растений и животных; основных технологиях получения 

биотехнологической продукции.  

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. анализировать представления о глобальном значении биотехнологии и связанных с ней отраслей промышленности на 

национальном и местном уровнях; 

2. формулировать основные научные положения биотехнологии; 

3. знать структурную организацию прокариотических клеток, особенности их роста и размножения; 

4. производить оценку многообразия способов существования прокариот, их роли в природе и жизни человека; 

5. иметь представление о многодисциплинарном характере биотехнологии. 

The aim of the discipline is to introduce students with basic principles of biotechnology and techniques of cultivation 

microorganism, plant and animal cells; the main technologies of producing biotechnological products. The content of discipline 

include next themes: microorganisms, plant and animal cell culture as object of the Biotechnology; methodological principles of 



cultivation; technologies of isolating, cleaning and producing new biotechnological products (antibiotics, BAS, vitamins, 

vegetable products, a new plant cultivars and species of animal). 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 
1. have an awareness of the global significance of biotechnology and its resultant industries, and a broad knowledge of which are 

represented nationally and locally; 

2. to formulate and outline the main scientific provisions of biotechnology; 

3. to be aware of the structural organization of the prokaryotic cell, the peculiarities of their growth and reproduction; 

4. evaluate the variety of ways of existence of prokaryotes; their role in nature and human life;  

have an understanding of the multidisciplinary nature of biotechnology and the associated role that has been played by enabling 

technologies in the development of biotechnology.have an understanding of the multidisciplinary nature of biotechnology and 

the associated role that has been played by enabling technologies in the development of biotechnology. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: 

- биообъекттің өсуін қамтамасыз ететін шикізат пен қоректік заттардың қасиеттері; 

- биотехнологиялық процестердің ерекшелігі, олардың орындалуының ғылыми негіздері, 

- өндірушілердің өсуіне және метаболиттердің биосинтезіне әсер ететін факторлардың әсері; 

- өсіп келе жатқан био-объектілер үшін асептикалық жағдайларды құру және қолдау негіздері; 

- мақсатты өнімдерді оқшаулау және тазартудың негізгі әдістері мен әдістері; 

-нақты мақсатты өнімді алу үшін қажетті әдістерді таңдау мен бағалау критерийлері. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: 

- свойства сырья и питательных веществ, обеспечивающих рост биообъекта; 

– специфика биотехнологических процессов, научные принципы их реализации, 

– влияние факторов, влияющих на рост продуцентов и биосинтез метаболитов; 

– основы создания и поддержания асептических условий выращивания биообъектов; 

- основные методы и приемы выделения и очистки целевых продуктов; 

критерии для выбора и оценки методов, необходимых для получения конкретного целевого продукта. 

This discipline is designed to acquaint students with aspects of science as they apply to the Biotechnology industry. The 

intersection of biology and technology is harnessed to serve many aims including: gene therapies, drug therapies, biologics, and 

biofuel development. This discipline is specifically designed to give an overview of the Biotech industry and to teach the scientific 

principles that apply to the numerous Biotechnology sectors. 

During the study of the discipline students will learn following aspects:  

– properties of raw materials and nutrients that ensure the growth of the bioobject; 

– specificity of biotechnological processes, scientific principles of their implementation, 

– the influence of factors affecting the growth of producers and the biosynthesis of metabolites; 

– basics of creation and maintenance of aseptic conditions of cultivation of bioobjects; 



– basic methods and techniques for isolating and purifying the target products; 

– criteria for selecting and evaluating the methods necessary to obtain a specific target product. 

Коды / Код / Сode РР 

2213 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Кәсіби (өндірістік-педагогикалық) практика/ 

Профессиональная (производственная-педагогическая) практика 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Мамандық бойынша пәндер / 

Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Мамандық бойынша пәндер / Дисциплины по 

специальности / Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

3 Семестры / Семестры / 

Semesters 

4 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Практиканың мақсаты - ғылыми зерттеулердің теориялық және практикалық негіздерін қалыптастыру, биоинженерия 

саласындағы білімді тереңдету және тереңдету. 

Тәжірибе нәтижесінде студент: 

1. Зерттеу барысында эксперименттерді жоспарлау, нәтижелерді ұсыну әдістемесі; 

2. жаратылыстану ғылымының негізгі заңдарын олардың кәсіби қызметінде қолдануға; 

3. математикалық талдау мен модельдеу әдістерін, теориялық және тәжірибелік зерттеулерді қолдана білу; 

4. ағымдағы ахуалды талдау және тақырып бойынша зерттеулерді дамыту қажеттілігін негіздеу; 

5. Таңдалған зерттеу саласына талдау жасау үшін әдебиеттерді шолуды қалыптастыру. 

Целью практики является формирование теоретических и практических основ научных исследований, углубление и 

расширение знаний в области биоинженерии. 

В результате прохождения практики студент сможет: 

1. планировать эксперименты в ходе исследований, владеть методикой представления результатов; 

2. использовать основные законы естественных наук в профессиональной деятельности; 

3. применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

4. анализировать текущую ситуацию и обосновать необходимость развивать исследования по теме; 

5. формировать обзор литературы, проводить ее анализ по выбранному направлению исследований. 

The aim of the practice is to form the theoretical and practical foundations of scientific research, deepening and expanding 

knowledge in the field of biotechnology. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 
1. plan experiments during experimental studies, the technique of presentation of the results; 

2. use the basic laws of natural Sciences in professional activities; 

3. apply methods of mathematical analysis and modeling, theoretical and experimental research;  



4. analyze the current situation and justify the need to develop research on the topic; 

review the literature, its analysis and the history of the chosen research direction. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Тәжірибе кезінде студенттер келесі аспектілерді қарастырады: биотехнологиялық процестердің ерекшеліктері; ғылыми 

материалдарды жинау, талдау және синтездеу жүргізіледі, дербес ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдылары алынады; 

алдына міндеттерді қою, нәтижелерді талдау және қорытынды жасау, ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу, зерттеу 

тақырыбында әдеби және патенттік зерттеу жүргізу дағдыларын меңгереді; эксперименттік зерттеулер мен 

эксперименттік деректерді математикалық өңдеу әдістеріне сәйкес жүргізеді. 

В ходе прохождения практики студенты будут изучать следующие аспекты: особенности биотехнологических 

процессов; будет осуществляться сбор, анализ и синтез научного материала, будут получены навыки самостоятельной 

исследовательской работы; будут владеть навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать результаты и делать 

выводы, изучать научно-техническую информацию, осуществлять литературный и патентный поиск по предмету 

исследования; выполнять экспериментальные исследования и испытания по заданной методике, математическую 

обработку экспериментальных данных. 

During the internship, students will study the following aspects: Features of biotechnological processes; collection, analysis and 

synthesis of scientific material will be carried out, skills of independent research work will be obtained; mastering the skills to 

set tasks independently, analyze the results and draw conclusions, study of scientific and technical information, perform literary 

and patent search on the subject of research; - perform experimental studies and tests on a given technique, mathematical 

processing of experimental data. 

М-10 Математикалық талдау / Математический анализ / Mathematical analysis 

СodeSB3214 Биоинженерия статистикасы / Статистика в биоинженерии / Statistics in bioengineering 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Математика/ Математика/ 

Mathematics 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Өнеркәсіптік биотехнология / Промышленная 

биотехнология / Industrial biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

5 

Пәннің мақсаты/Цель 

дисциплины/Aim оf 

discipline                            

 

Пәннің мақсаты - биологиялық эксперименттер мен байқауды жобалау, талдау, түсіндіру және ұсыну бойынша қазіргі 

заманғы статистикалық әдіснаманы зерттеу, сондай-ақ биологиялық нәтижелерді өңдеу үшін статистикалық түсініктер 

мен талдауларды меңгеру. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. негізгі статистикалық әдістер мен түсініктерді, терминологияны және биометрияның рәміздерін талдау; ықтималдық 

пен статистиканың негізгі ұғымдары; 

2. биологиялық деректерді сипаттау және нақты биологиялық гипотезаларды тексеру үшін SPSS сияқты статистикалық 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануға; 

3. Деректер жиынтығының жиынтық статистикасын есептеу және түсіндіру; 



4. стандартты стандарттарды есептеу үшін статистикалық болжамдарды тұжырымдау және тестілеу; 

5. әртүрлі статистикалық әдістердің қолданылуы мен шектеулерін талдау. 

Целью дисциплины является изучение современной статистической методологии в проектировании, анализе, 

интерпретации и представлении биологических экспериментов и наблюдений, а также овладение статистическими 

концепциями и инструментами для обработки биологических результатов.   

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. анализировать основные статистические методы и понятия, терминологию и символы биометрии; основные 

понятия вероятности и статистики; 

2. использовать статистическое программное обеспечение, такое как SPSS, для описания биологических данных и 

проверки конкретных биологических гипотез; 

3. проводить расчет и интерпретацию сводной статистики для наборов данных; 

4. формулировать и испытывать статистические гипотезы для вычисления стандартных нормативов; 

5. анализировать применимость и ограничения различных статистических методов. 

The aim of the discipline is to explorethe modern statistical methodology in designing, analyzing, interpreting, and presenting 

biological experiments and observations, also to equip the participants with statistical concepts and tools for relating biological 

outcomes to multiple possible explanatory variables.   

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. know the basic statistical methods and concepts, terminology and symbols of biometrics; basic concepts of probability and 

statistics; 

2. use  the statistical software such as SPSS to describe biological data and to test specific biological hypotheses; 

3. calculate and interpret summary statistics for data sets; 

4. formulate, test statistical hypotheses  and calculate standard normal scores and resulting probabilities; 

evaluate the applicability  and limitations of different  statistical methods. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

Abstract оf the discipline 

 

Пән биоинженерлік және биомедициналық инженерияда қолданылатын маңызды практикалық статистикалық әдістерге 

арналған. Пән биотехнологиядағы статистиканың практикалық аспектілеріне назар аударады. Пәндерді оқып-үйрену 

барысында студенттер келесідей аспектілерді қарастырады: биоинженерлік және визуализация статистикасы, көрнекі 

және сандық ұсыну. Ықтималдық, шартты ықтималдық және тәуелсіз оқиғалар сияқты негізгі ұғымдар. Bayes формуласы. 

Дискретті және үздіксіз кездейсоқ айнымалы мәндер, атап айтқанда, бір өлшемді кездейсоқ айнымалылар. Орталық 

үрдістің, дисперсияның және кездейсоқ шамалардың және деректер жиынының тәуелділігі. Стандартты, 

экспоненциалды, Пуассонды және біркелкі бөлу сияқты жалпы үлестірулер мен модельдер. Ең үлкен ықтималдықты 

бағалау және ең кіші квадраттар әдісі сияқты нүкте бағалары мен жалпы бағалау әдістері. Статистикалық болжамдарды 

тестілеу. Chi2 жақсы сәйкестік, біркелкілік және тәуелсіздік үшін сынақтар. Бонус қатынасы Бір және екі жақты ANOVA. 

Тәжірибелерді жоспарлау. 



Дисциплина посвящена наиболее важным практическим статистическим методам, используемым в биоинженерии и 

биомедицинской инженерии. Основное внимание в дисциплине уделяется практическим аспектам статистики в 

биотехнологии. В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: биоинженерные данные и 

описательную статистику, как визуальное, так и числовое представление. Основные понятия, такие как вероятность, 

условная вероятность и независимые события. формула Байеса. Дискретные и непрерывные случайные величины, в 

частности одномерные случайные величины. Меры центральной тенденции, дисперсии и зависимости случайных 

величин и наборов данных. Общие распределения и модели, такие как нормальное, экспоненциальное, Пуассоновское и 

равномерное распределения. Точечные оценки и общие методы оценки, такие как оценка максимального правдоподобия 

и метода наименьших квадратов. Проверка статистических гипотез. Chi2-тесты на хорошую подгонку, однородность и 

независимость. Отношение шансов. Одно - и двусторонняя ANOVA. Планирование экспериментов. 

The discipline deals with the most important practical statistical methods used in bioengineering and biomedical engineering and 

during the discipline these methods are implemented in software familiar to engineering students. The discipline focuses primarily 

on the practical aspects of statistics in biotechnology. Computer-aided exercise work with a variety of datasets constitutes an 

essential learning activity. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Bioengineering data and descriptive statistics, both 

visual and numeric presentation. Basic concepts such as probability, conditional probability and independent events. Bayes’ 

formula. Discrete and continuous random variables, in particular one dimensional random variables. Measures of central tendency, 

dispersion and dependence of random variables and data sets. Common distributions and models, such as the normal, exponential, 

Poisson and uniform distributions. Point estimates and general methods of estimation, such as maximum likelihood estimation 

and the method of least squares. Statistical hypothesis testing. Chi2-tests of goodness of fit, homogeneity and independence. Odds 

ratios. One- and two-way ANOVA. Design of experiments. 

Коды / Код / Сode PP 3215 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline Кәсіби (өндірістік-педагогикалық) практика/ 

Профессиональная (производственная-педагогическая) практика 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Мамандық бойынша пәндер / Дисциплины 

по специальности / Disciplines by the 

specialty 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Мамандық бойынша пәндер / 

Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

4 Семестры / Семестры / Semesters 6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

Практиканың мақсаты - ғылыми зерттеулердің теориялық және практикалық негіздерін қалыптастыру, биоинженерия 

саласындағы білімді тереңдету. 

Тәжірибе барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастырады: 

1. ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және өндірістік іс-әрекеттер шеңберінде қазіргі заманғы 

биотехнологияны практикалық зерттеудің арнайы пәндеріндегі теориялық білімдерін шоғырландыру және тереңдету; 



 2. Биоинженерия және биоинформатика саласында технологиялық операцияларды орындау бойынша тәжірибелік 

дағдыларды игеру; 

3. Нақты институттың (кәсіпорынның) құрылымымен танысып, оларды шикізат, энергетика және сумен қамтамасыз ету 

мәселелерін оқып білу; 

4. өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау тәжірибесін меңгеру; 

5. Нақты зерттеулер мен өндірістегі молекулярлық және биоинформатикалық технологияларды бағалау және жетілдіру 

үшін негізгі пәндерді оқу кезеңінде алынған теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қолдануға. 

Целью практики является формирование теоретических и практических основ научных исследований, углубление и 

расширение знаний в области биоинженерии. 

В ходе прохождения практики сформировать у студентов способности: 

1. закрепить и углубить теоретические знания по специальным дисциплинам практического изучения современных 

биотехнологий в рамках научно-исследовательской, опытно-конструкторской и производственной деятельности; 

2. приобрести практические навыки выполнения технологических операций в области биоинженерии и биоинформатики; 

3. ознакомиться со структурой реального института (предприятия), изучить вопросы обеспечения их сырьем, 

материалами, энерго- и водоснабжения; 

4. освоить на практике вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

5. применять теоретические знания и практические навыки, полученные за период изучения основных дисциплин, для 

оценки и совершенствования молекулярных и биоинформационных технологий в реальной научно-исследовательской и 

производственной деятельностью. 

The aim of the practice is to form the theoretical and practical foundations of scientific research, deepening and expanding 

knowledge in the field of bioengineering. 

In the course of practical training students will form abilities to : 

1. consolidate and deepen the theoretical knowledge in special disciplines of practical study of modern biotechnology in the 

framework of research, development and production activities; 

2. to acquire practical skills in performing technological operations in the field of bioengineering and bioinformatics; 

3. to get acquainted with the structure of the real Institute (enterprise), to study the issues of providing them with raw materials, 

energy and water supply; 

4. to master in practice the issues of life safety and environmental protection; 

5. to apply theoretical knowledge and practical skills obtained during the study of the main disciplines for the evaluation and 

improvement of molecular and bioinformatic technologies in real research and production activities. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

Тағылымдамадан өту кезінде студенттер келесі аспектілерді зерделейді: Университетте оқылатын негізгі әдістер мен 

технологияларды талдау, іс жүзінде ғылым мен өндірістің нақты секторында қолдану (практиканың негізі болып 

табылатын ұйымдардың тәжірибесін пайдалану). Технологияларды енгізумен бірге құжаттарды ресімдеу дағдыларын 

меңгеру, нормативтік құжаттарды зерделеу және олардың жұмысында қолдану. Зерттеу жұмысын қалыптастыру, 



 эксперименттер жүргізу, олардың нәтижелерін белгілеу, сапаны бақылау, қателіктер мен қателіктерді талдау бойынша 

тәжірибе жинақтау. Технологиялық процестің барлық кезеңдерінде шикізат, материалдар, ақпарат, энергетика және 

еңбек ағынын ескере отырып, нақты технологиялардың жүйелік принциптері бойынша талдау. 

В ходе стажировки студенты будут изучать следующие аспекты: Анализ основных методик и технологий, изученных в 

университете, на практике их применения в реальном секторе науки и производства (на примере опыта организаций, 

являющихся базами практики). Овладение умениями составления документов, сопровождающих реализацию 

технологий, изучение нормативных документов и использование их в работе. Приобретение опыта в постановке научно-

исследовательских работ, проведении экспериментов, фиксации их результатов, мониторинга качества, анализа 

погрешностей и ошибок в деятельности. Анализ на системных принципах реальных технологий с учетом потоков сырья, 

материалов, информации, энерго- и трудозатрат на всех стадиях технологического процесса. 

During the internship, students will study the following aspects: Features of biotechnological processes; collection, analysis and 

synthesis of scientific material will be carried out, skills of independent research work will be obtained; mastering the skills to 

set tasks independently, analyze the results and draw conclusions, study of scientific and technical information, perform literary 

and patent search on the subject of research; - perform experimental studies and tests on a given technique, mathematical 

processing of experimental data. 

М-11 Биологиялық макромолекулалар / Биологическиемакромолекулы / Biological Macromolecules 

Коды / Код / Сode BMSF 

 4216 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Макромолекул  биологиясы: құрылымы мен қызметі / Биология макромолекул: структура и функции/ Macromolecules 

biology: structure and functions 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Биохимия / Биохимия / 

Biochemistry 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Кәсіби (дипломалды) практика / 

Профессиональная (преддипломная) практика / 

Professional (pre-diploma) practice 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

6 Семестры / Семестры / 

Semesters 

7 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - студенттерге биологиялық макромолекулалардың құрылымы мен қасиеттерін, биологиялық катализді, 

маңызды биологиялық процестерді басқару механизмдерін, молекулалық кешендердің құрылымын, биологиялық 

макромолекулаларға қарсы дәрілік заттарды және макромолекулалардың құрылымы мен функциялары туралы 

мәліметтер базасын терең білу. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. биологиялық макромолекулалардың құрылымы мен сипаттамаларын түсіну; 

2. биомолекулалардың негізгі түрлерін салыстырмалы талдау жүргізу: нуклеин қышқылдары, белоктар және липидтер; 

3. моносахаридтерді, дисахаридтер мен полисахаридтерді жіктеуге; 

4. крахмал, гликоген, целлюлоза және читин құрылымын, функциясын салыстыру және талдау; 

5. Топтардың физикалық және химиялық қасиеттеріне байланысты аминқышқылдардың топтамасын түсіндіріңіз. 



Цель дисциплины - дать студентам углубленные знания об основах строения и свойствах биологических макромолекул, 

биологическом катализе, механизмах управления важными биологическими процессами, строении молекулярных 

комплексов, лекарственных средствах, направленных против биологических макромолекул, и базах данных с 

информацией о строении и функциях макромолекул. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. понимать основы строения и особенностей биологических макромолекул; 

2. проводить сравнительный анализ основных типов биомолекул: нуклеиновые кислоты, белки и липиды; 

3. классиффицировать моносахариды, дисахариды и полисахариды; 

4. сравнивать и анализировать структуры, функции крахмала, гликогена, целлюлозы и хитина; 

5. объяснить группировку аминокислот в зависимости от физических и химических свойств групп. 

The aim of the discipline is to give students advanced knowledge about the basis of biological macromolecules constitution and 

traits, biological catalysis, control mechanisms of important biological processes, the constitution of molecular complexes, drugs 

aimed against biological macromolecules and databases with information of structure and function of macromolecules. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1.know  the basis of biological macromolecules constitution and traits; 

2. compare the different basic types of biomolecules, with emphasis on nucleic acids, proteins, and lipids; 

3. distinguish between monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides; 

4.compare and contrast the structures, functions, and locations of starch, glycogen, cellulose and chitin; 

5. list and describe the four major components of an amino acid. Explain how amino acids may be grouped according to the 

physical and chemical properties of the R group. 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

Пәнді оқу барысында студенттер аминқышқылдардың қасиеттерін және нуклеотидтерді және макромолекулярлық 

құрылымның түрлі деңгейлерін құрастырудың негізгі принциптерін түсінеді. 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: органикалық қосылыстардың классификациясы 

және номенклатурасы; органикалық қосылыстардың құрылымы; қосылыстардың әр класының биологиялық маңызы, 

қосылыстардың химиялық құрылымы олардың биологиялық белсенділігімен өзара байланысы; медицинада, ауыл 

шаруашылығында, фармакологияда, тамақ өнеркәсібінде төмен молекулалық қосылыстарды практикалық қолданудың 

негізгі бағыттары. 

В ходе дисциплины студенты будут рассматривать свойства аминокислот и нуклеотидов и основные принципы 

построения различных уровней макромолекулярной структуры.  

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: 

принципы классификации и номенклатуры органических соединений; структура органических соединений; 

биологическое значение каждого класса соединений, взаимосвязи химического строения соединений с их биологической 

активностью; основные направления практического применения низкомолекулярных соединений в медицине, сельском 

хозяйстве, фармакологии, пищевой промышленности. 



In this discipline students will review the properties of amino acids and nucleotides and basic principles that govern the different 

levels of macromolecular structure. I 

During the study of the discipline students will learn following aspects: 
1. principles of classification and nomenclature of organic compounds; structure of organic compounds; 

the biological significance of each class of compounds, the relationship of the chemical structure of the compound with its 

biological activity; the main directions of practical application of low-molecular compounds in medicine, agriculture, 

pharmacology, food industry, etc. 

Коды / Код / Сode РР 4217 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Кәсіби (өндірістік-педагогикалық) практика/ 

Профессиональная (производственная-педагогическая) практика / Professional (industrial-pedagogical) practice 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisites 

Мамандық бойынша пәндер / 

Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Постреквезиттер / Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Мамандық бойынша пәндер / 

Дисциплины по специальности / 

Disciplines by the specialty 

 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

8 Семестры / Семестры / Semesters -  

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Практиканың мақсаты - биоинженерия саласындағы теориялық білімді меңгеру барысында сатып алынған өндірістік 

қызметте тәжірибелік дағдыларды игеру. 

Тәжірибе барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастырады: 

1. Жасушалар мен жасушалармен эксперименттер жүргізу. 

2. Макромолекулалардың құрылымдық ерекшеліктері мен өзара әрекеттесуін зерттеу. 

3. Биоинженерлік зерттеулердің түрлі әдістерін меңгеру (әр түрлі шығу клеткаларын өсіру, генетикалық инженерлік 

құрылымдарды құру, клондау және т.б.). 

4. Төзімділік пен адамның өнімділігін генетикалық маркерлерге талдау. 

5. Биоинженерлік және биоинформатикада компьютерлік бағдарламаларды қолдану 

6. Мамандандырылған және жалпыға ортақ биоақпараттық сайттармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

Целью практики является приобретение практических навыков производственной деятельности, реализация, 

приобретенных в процессе обучения теоретических знаний в области биоинженерии. 

В ходе прохождения практики сформировать у студентов способности: 

1. Проводить эксперименты с клетками и культурами клеток. 

2. Изучать структурные особенности и взаимодействие макромолекул. 

3.Владеть методами различных биоинженерные исследования (культивирование клеток различного происхождения, 

создание генно-инженерных конструкций, клонирование и т.д.). 

4. Анализировать генетические маркеры выносливости и работоспособности человека. 



5. Использовать компьютерные программыв биоинженерии и биоинформатике  

6. Владеть навыками работы со специализированными и общедоступными биоинформационными сайтами. 

The aim of the practice is to acquire practical skills of production activities, implementation, acquired in the process of learning 

theoretical knowledge in the field of bioengineering. 

In the course of practical training student will form abilities to: 

1. conduct experiments with cells and cell cultures. 

2. study the structural features and interaction of macromolecules. 

3.own methods of various bioengineering studies (cell cultivation of different origins, the creation of genetic engineering 

designs, cloning, etc.). 

4. analyze genetic markers of human endurance and performance. 

5.use computer programs of bioengineering and bioinformatics 

6. have the skills to work with specialized and public information sites. 

Тағылымдамадан өту барысында студенттер келесі аспектілерді зерттейді: ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу, 

зерттеу тақырыбы бойынша әдеби және патенттік іздеуді жүзеге асыру; эксперименттік зерттеулер мен 

эксперименталды деректерді математикалық өңдеу әдістеріне сәйкес талдау; есептерді, шолуларды, ғылыми 

мақалаларды  дайындау үшін деректерді дайындау; ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын 

проблемаларды шешудің өзіндік жолы мен негізгі дағдыларын қалыптастыру; қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді 

сыни талдау және бағалау қабілетін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша 

мазмұны/ Аннотация 

дисциплины/ Abstract оf 

discipline 

 

В ходе стажировки студенты будут изучать следующие аспекты: изучение научно-технической информации, 

выполнение литературного и патентного поиска по тематике исследования; выполнение экспериментальных 

исследований и испытаний по заданной методике, математическая обработка экспериментальных данных; подготовка 

данных для составления отчетов, обзоров, научных публикаций; формирование готовности и базовых умений 

самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности; 

формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений 

During the internship, students will study the following aspects: features of biotechnological processes, collection, analysis and 

synthesis of scientific and technical information, the implementation of literary and patent search on the subject of research; 

experimental research and testing by a given method, mathematical processing of experimental data. 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР (БП) / БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) / CORE DISCIPLINES(CD) 

ТАҢДАУ БОЙЫНША КОМПОНЕНТ (ТК) / КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) / ELECTIVE COMPONENT (ЕС) 

М-12 Клеткалық жүйелер/ Клеточные системы / Cell systems 

Коды / Код / Сode BKT 3219 Name оf discipline 

Клеткалар және тіндер биологиясы / Биология клеток и тканей / Cell and tissue biology     

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Өсімдіктер мен жануарлар физиологиясы / Физиология 

растений и животных / Physiology of plants and animals 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / Postrequisites 

Биотехнологиядағы метаболикалық 

жүйелер / Метаболические системы 



в биотехнологии / Metabolic systems 

in biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

5 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

Пәннің мақсаты - жасушалар мен тіндердегі құрлымдық-функционалдық қатынастарды зерттейтін, сол арқылы адамның 

жасушалары мен тіндерінің микроскопиялық құрылымын және функцияларын түсінік қалыптастыратын пән. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. эукариоттық жасушаның құрылымын сипаттаңыз және оның құрылымын нақты жасушалық функциялармен байланысын 

анықтаңыз; 

2. адам ағзасының жасушаларының, тіндерінің және ағзаларының микроскопиялық ұйымдастыруын және өзара байланысын 

түсіну;Жасушалар мен тіндерді анықтау және олардың функцияларын сипаттау; 

4. Адам ағзасының мүшелерін құрайтын клеткалар мен тіндердің қалыпты және патологиялық құрылымын және функциясын 

бағалау үшін проблемаларды шешу дағдыларын дамыту; 

5. Дисфункционалды жасушалар мен тіндердің патологиялық нәтижелерін сипаттау үшін сыни ойлау дағдыларын көрсету. 

Целью дисциплины является развитие фундаментального понимания отношений свойства-функции в клетках и тканях, охватывая 

микроскопическую структуру и функции клеток и тканей человека. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. описывать структуру эукариотической клетки и раскрывать взаимосвязь ее структуры со специфическими клеточными 

функциями; 

2. демонстрировать понимание микроскопической организации и взаимоотношений клеток, тканей и органов человеческого 

организма; 

3. идентифицировать клетки и ткани и проводить описание их функций; 

4. развивать навыки решения проблем для оценки как нормальной, так и патологической структуры, и функции клеток и тканей, 

составляющих органы человеческого тела; 

5. демонстрировать навыки критического мышления для описания возможных патологических исходов дисфункциональных клеток 

и тканей. 

The aim of the discipline is to develop fundamental understanding of property-function relationships in cells and tissues. It will cover the 

microscopic structure and function of human cells and tissues that comprise the organ systems. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. describe the structure of the eukaryotic cell and understand the relationship of its structure with its specific cellular functions and  the 

functions of cell organelles and compartments, relate their origin and functions and understand that their coordinated operation is essential so 

that the cells can develop their functions; 

2. demonstrate an understanding of the microscopic organization and relationships of cells, tissues and organs of the human body; 

3. identify cells and tissues and describe their functions;  

4. develop problem solving skills to evaluate both normal and pathologic structure and function of cells and tissues that comprise the organs 

of the human body;  

5. demonstrate critical thinking skills to describe possible pathologic outcomes of dysfunctional cells and tissues. 



Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесідей аспектілерді зерттейді: прокариотикалық және эукариотты жасушаларды 

ұйымдастыру. Прокариотты және эукариотты жасушалар арасындағы негізгі сипаттамалар мен айырмашылықтар. Жануарлар мен 

өсімдік жасушалары арасындағы негізгі сипаттамалар мен айырмашылықтар. Жасуша ішіндегі бөлімдерге кіріспе. Плазмалық 

мембрана. Плазмалық мембрана арқылы молекулалық тасымалдау. Атом ядросы. Эндоплазмалық ретикулум. Эндометрлер, 

лизосомалар және вакуолдар. Митохондрия. Жануарлар тінінің түсінігі. Жасушалық және жасушадан тыс компоненттер. Жануарлар 

тіндерінің жіктелуі. Эпителий ұлпасы: эпителий жасушаның бетінің дифференциациясы. Сүйек тіндері. Жүйке тіндері. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: организация прокариотической и эукариотической клетки. 

Основные характеристики и различия между прокариотическими и эукариотическими клетками. Основные характеристики и 

различия между клетками животных и растений. Введение во внутриклеточные компартменты. Плазматическая мембрана. 

Транспорт молекул через плазматическую мембрану. Ядро атома. Эндоплазматический ретикулум. Эндосомы, лизосомы и вакуоли. 

Митохондрия. Понятие о животной ткани. Клеточные и внеклеточные компоненты. Классификация тканей животных. 

Эпителиальная ткань: дифференцировки поверхности эпителиальной клетки. Костная ткань. Нервная ткань. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Organization of the prokaryotic and eukaryotic cell. Main 

characteristics and differences between prokaryotic and eukaryotic cells. Main characteristics and differences between animal and plant cells. 

Introduction to intracellular compartments. Plasma membrane. Transportation of molecules through the plasma membrane. Nucleous. 

Endoplasmic reticulum. Endosomes, lysosomes and vacuoles. Mitochondria. Concept of animal tissue. Cellular and extracellular components. 

Classification of animal tissues. Epithelial tissue: Differentiations of the surface of the epithelial cell. Bone tissue. Nervous tissue. 

Коды / Код / Сode KB 3220 Name оf discipline 

Клеткалық биотехнология / Клеточная биотехнология / Cell biotechnology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биотехнология негіздері / Основы 

биотехнологии / Basics of 

Biotechnology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биотехнологиядағы метаболикалық жүйелер / 

Метаболические системы в биотехнологии / Metabolic 

systems in biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - ген және клеткалық техниканың негізгі әдістерін және тәсілдерін түсіну - жасушалық дақылдарды, өсімдік тіндерін 

және органдарын өндіруге арналған рекомбинантты ДНҚ және биотехнологияны құру қағидалары туралы интеграциялық идеяларды 

қалыптастыру, микропропагазия, жасушаларды, органеллаларды, генетикалық материалды жаңа организмдерді құру үшін 

жасушаларды жасау. немесе құнды биологиялық тамақ, жем және медицина алу үшін жақсартылған қасиеттерін пайдалану. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1. жасуша өсіру принциптерін білу және түсіну; 

2. жануарлар мен өсімдіктерді клондау принциптерін талдау; 

3. гендік инженерия саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қолдануға; биотехнологиялық өнімдерді алу үшін тірі 

жасушалардың құрылымы мен функциясы принциптерін қолдану; 

4. жасушалық биотехнология мәселелерін шешуге арналған деректер базасын және бағдарламалық пакеттерді қоса алғанда, заманауи 

ақпараттық технологияларды қолданады; 

5. Генетикалық материалды манипуляциялаудың негізгі әдістерін меңгеру, клеткалық және гендік инженерияда қолданылатын 

терминология және клеткалық мәдениет әдістерін меңгеру. 



Целью дисциплины является получение навыков и понимания основных методов и подходов генной и клеточной инженерии - 

формирование комплексных представлений о принципах конструирования рекомбинантных ДНК и биотехнологии производства 

клеточных культур, тканей и органов растений, микроразмножения, манипулирования клетками, органеллами, генетическим 

материалом для создания новых организмов с новыми или усиленными свойствами и полезными свойствами для получения ценных 

биологических продуктов питания, кормов и медикаментов. 

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

1. знать и понимать принципы культивирования клеток; 

2. анализировать принципы клонирования животных и растений; 

3. использовать теоретические знания и практические навыки в области генной инженерии; использовать принципы строения и 

функции живых клеток для получения биотехнологической продукции; 

4. применять современные информационные технологии, в том числе базы данных и программные пакеты для решения задач 

клеточной биотехнологии; 

5. владеть основными методами манипуляции с генетическим материалом, терминологией, используемой в клеточной и генной 

инженерии, методами культивирования клеток. 

The aim of the discipline is to obtain the skills and understanding of the basic methods and approaches of gene and cell engineering - the 

formation of complex ideas about the principles of constructing recombinant DNA and biotechnology production of cell cultures, tissues and 

organs of plants, micropropagation, the manipulation with cells, organelles, genetic material for the creation of new organisms with new or 

enhanced properties and beneficial features to produce valuable biological products of food, feed and medical supplies. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. know and understand the principles of cell cultivation;  

2. analyse the cloning principles of animals and plants;  

3. use the theoretical knowledge and practical skills in the field of genetic engineering;  use the principles of structure and function of living cells 

to produce biotechnological products; 

4. apply the modern information technologies, including databases and software packages for the solution of problems of cellular biotechnology; 

5. possess with basic methods of manipulation with genetic material, terminology, used in cell and genetic engineering, cell culture techniques. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: 

- про-және эукариоттардағы гендердің экспансиясы мен теориялық негіздері; 

- рекомбинантты ДНҚ технологиясының практикалық аспектілері және әдістемелік тәсілдері; 

- нуклеин қышқылдарының синтезі мен мутагенезінің заманауи әдістері, рекомбинантты ДНҚ молекулалары бар клондардың 

іріктелуі (ферменттерді шектеу, векторлық типтер, ДНҚ оқшаулау және клондау әдістері, ПТР реакциялары, агароздық және 

полиакриламидті гельдердегі нуклеин қышқылдарының электрофорезі; медицинада, фармацевтикада, өсімдік шаруашылығында 

және мал шаруашылығында, биотехнологияда гендік инженерияның қолданбалы аспектілері. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты:  

- теоретические основы организации и экспрессии генов у про-и эукариот; 

- практические аспекты и методологические подходы технологии рекомбинантных ДНК; 



- современные методы клонирования, секвенирования и мутагенеза нуклеиновых кислот, селекции клонов, содержащих 

рекомбинантные молекулы ДНК (селекция ферментов рестрикции, типы векторов, методы выделения и клонирования ДНК, 

клеточная культура, реакции ПЦР, электрофорез нуклеиновых кислот в агарозных и полиакриламидных гелях; 

прикладные аспекты генной инженерии в медицине, фармацевтике, растениеводстве и животноводстве, биотехнологии. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: 

- theoreticalprinciplesof theorganizationand expressionofgenesinpro-and eukaryotes; 

- practicalaspectsand methodologicalapproachesofrecombinantDNA technology; 

- modernmethodsofcloning,sequencingandmutagenesisofnucleicacids,selectionofclones 

containingrecombinantDNAmolecules(selectionofrestrictionenzymes,typesofvectors,DNAisolationandcloningmethods,cellculture,PCRreactio

ns,nucleicacidelectrophoresis in agaroseandpolyacrylamidegels; 

appliedaspectsofgeneticengineering in medicine,pharmaceutics,plantand animalbreeding,biotechnology. 

Коды / Код / Сode MSB 3221 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Биотехнологиядағы метаболикалық жүйелер / Метаболические системы в биотехнологии / Metabolic systems in biotechnology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Клеткалық биотехнология / Клеточная 

биотехнология /  Cell biotechnology 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Биоинженериядағы медициналық диагностика / 

Медицинская диагностика в биоинженерии / Medical 

diagnostic in bioengineering 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: жүйенің биологиялық және биохимиялық әдістерінің, клеткалық өсу тұжырымдамаларын, жасушалық 

стехиометриялық модельдерді, метаболикалық желілерді, метаболиттер ағымдарын және геномның метаболикалық үлгілерін қоса 

алғанда, сандық принциптер мен әдістердің ерекшеліктері туралы іргелі білімді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. организмдердің өмірлік белсенділігінде энергияны тұтынатын және энергияны тұтынатын реакциялардың метаболизм жолдарын 

түсінуді, метаболизмнің әртүрлі реттілігін көрсету; 

2. спирттер, органикалық қышқылдар, аминоқышқылдар, мономерлер және полимерлерді өндірудің метаболикалық жолдарын 

сипаттау; 

3. прокариот және эукариоттардағы липидтер алмасу жолдарын талдау және организмдердің әртүрлі кластарының ерекшеліктерін 

айқындау; 

4. метаболикалық жүйенің математикалық модельдерін құрастырады және сыртқы өлшемдер негізінде ішкі ағымдарды есептейді; 

5. Биологиялық белсенді заттардың ауқымды өндірісінде биопроцесстерді пайдалану туралы білімді қолдану. 

Цель дисциплины: сформировать способность использования фундаментальных знаний об особенностях количественных 

принципов и методов системной биологии и биохимической инженерии метаболизма, включая понятия клеточного роста, 

клеточных стехиометрических моделей, метаболических сетей, потоков метаболитов и метаболических моделей генома.  

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. демонстрировать понимание метаболических путей энергопроизводящих и энергозатратных реакций в жизнедеятельности 

организмов, разнообразие метаболической регуляции; 

2. описывать метаболические пути получения спиртов, органических кислот, аминокислот, мономеров и полимеров; 



3. анализировать пути липидного обмена у прокариот и эукариот и выделять специфические особенности различных классов 

организмов; 

4. строить математические модели метаболической сети и рассчитывать внутренние потоки на основе предоставленных внешних 

измерений; 

5. применять знания для использования биопроцессов при крупносерийном производстве БАВ. 

The aim of this discipline is to provide a fundamental understanding of the quantitative principles and methodologies of systems biology 

and biochemical engineering of metabolism. This includes concepts of cellular growth, cellular stoichiometric models, metabolic networks, 

metabolite fluxes, and genome-scale metabolic models.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. demonstrate an understanding of the metabolic pathways - the energy-yielding and energy-requiring reactions in life and of the diversity 

of metabolic regulation, and how this is specifically achieved in different cells; 

2. quantitatively describe metabolic pathways for production of alcohols, organic acids, amino acids, monomers, and polymers; 

3. describe lipid metabolic pathways in prokaryotes and eukaryotes and distinguish the specific features of the different classes of organisms; 

4. construct a mathematical representation of a metabolic network, and calculate the internal fluxes based on provided external measurements; 

exploit the knowledge for the development of bioprocesses and the large scale production of products derived from the manipulation of 

metabolic pathways. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

 Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді зерттейді: органикалық қышқылдарды, аминқышқылдарды, 

спирттерді, мономерлерді және полимерлерді өндіруге арналған метаболизм жолдары; элементарлы, қалпына келтіру және 

энергия теңгеріміне негізделген метаболизм жолдарын реттеудің негізгі концепциясы; метаболикалық бақылауды талдау; 

метаболизмнің инженерлік стратегиясы; Метаболиттік ағынды талдау (СІМ). Стехиометриялық метаболизмнің геномдық 

масштабтағы үлгілері. Метаболизм биотехнологиясы стратегиясын әзірлеу үшін геномдық модельдерді қолдану. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: метаболические пути производства органических кислот, 

аминокислот, спиртов, мономеров и полимеров; основная концепция регуляции метаболических путей, основанная на элементном, 

окислительно-восстановительном и энергетическом балансе; анализ метаболического контроля; метаболические инженерные 

стратегии; анализ Метаболического потока (MFA). Концепции генома-масштабные модели стехиометрического обмена веществ. 

Использование геномных моделей для разработки стратегий метаболической биотехнологии. 

 During the study of the discipline students will learn following aspects:Metabolic pathways for production of organic acids, amino acids, 

alcohols, monomers, and polymers.The underlying concept behind balancing the above pathways, based on elemental, redox and energy 

balance. Metabolic control analysis. Metabolic engineering strategies. Metabolic flux analysis (MFA). The concepts of genome-scale 

stoichiometric metabolic models. The use of genome-scale models for designing metabolic biotechnology strategies. 

М-12 Қоршаған ортаның биоинженериясы / Биоинженерия окружающей среды / Environmental Bioengineering 

Коды / Код / Сode ASMOSI 

3219 

Name оf discipline  

Инженерлерге арналған қоршаған ортаны талдау жүйелері / Анализсистеммониторингаокружающейсредыдляинженеров / 

Environmental Systems Analysis For Engineers 



Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биотехнология негіздері / Основы 

биотехнологии / Basics of 

Biotechnology 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Биотехнологиядағы метаболикалық жүйелер / 

Метаболические системы в биотехнологии / Metabolic 

systems in biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

5 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: әлеуметтік-техникалық жүйелердің қоршаған ортаға әсерін бағалау ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. 

Бұл пән түрлі деңгейлерде (өнеркәсіп, муниципальдық деңгей және үкімет) шешім қабылдауда әлеуметтік-техникалық жүйелердің 

қоршаған ортаға әсерін бағалаудың қолайлы әдістерін / құралдарын талқылайды. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. әлеуметтік-техникалық жүйелердің қоршаған ортаға әсер ету компоненттерін, яғни олардың қызметі, мақсаттары мен 

көрсеткіштерін талдау; 

2. қоршаған ортаның жүйелік талдауы үшін түрлі құралдарды жіктеу және пайдалану; 

3. Экологиялық жүйелерді, соның ішінде СІМ (MaterialFlowAnalysis), SFA (SubstanceFlowAnalysis) талдауын жүргізудің маңызды 

құралдарының негізгі сипаттамаларын (нәтиже, процедура, нәтиже түрі, күшті және әлсіз жақтары, негізгі қолдану мүмкіндігі) 

пайдалану; 

4. топтық тапсырма бойынша жұмыста ынтымақтастық мүмкіндігін көрсету; 

5. нәтижелерді талдау, әлеуметтік-техникалық жүйелердің қоршаған ортаға әсерін бағалау, есеп құру; 

6. Әлеуметтік-техникалық жүйелер мен қоршаған ортаны өзара әрекеттесуді бағалау кезінде әсер ете алмайтын белгіленген 

шектеулерді талдаңыз. 

Цель дисциплины: сформировать способность использования фундаментальных знаний об особенностях оценки взаимодействия и 

воздействия социально-технических систем на окружающую среду. Эта дисциплина знакомит с ситуациями принятия решений на 

различных уровнях (промышленность, муниципальный уровень и правительство) и обсуждает подходящие методы/инструменты 

для оценки последствий технической, экономической и социальной деятельности на окружающую среду.  

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. анализировать компоненты воздействия социально-технических систем на окружающую среду, т. е. их деятельность, цели и 

показатели эффективности; 

2. классифицировать и использовать различные инструменты системного анализа окружающей среды; 

3. использовать основные характеристики (процедура, тип результатов, сильные и слабые стороны, основная применимость) 

наиболее важных инструментов анализа экологических систем, включая MFA (MaterialFlowAnalysis), SFA (SubstanceFlowAnalysis); 

4. демонстрировать способность к сотрудничеству в работе над групповым заданием;   

5. анализировать результаты, давать оценку воздействиям социально-технических систем на окружающую среду, формировать 

отчет; 

6. анализировать фиксированные ограничения, на которые невозможно повлиять при оценке взаимодействия социально-

технических систем и окружающей среды. 

The aim of the discipline is to develop fundamental understanding  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 



The aim of the disciplineis to supporting decision-making towards a sustainable development by assessing the interaction and impacts of 

socio-technical systems’ on the environment. This discipline introduces different decision-making situations on different levels (industry, the 

municipal level and government) and discusses suitable methods/tools to assess consequences of technical, economic and social activities on 

the environment. The discipline contain of different case study, for each case study a specific method/tool is introduced and applied (e.g. 

LCA/LCI and cost-benefit analysis). Case studies will be applied on, but not limited to, the energy system.   

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. formulate the system's components, i.e. their activities, goals and performance measures; 

2. describe and use different environmental system analysis tools; 

3. вescribe the main characteristics (procedure, type of results, strengths and weaknesses, main applicability) of the most important 

environmental systems analysis tools, including MFA (Material Flow Analysis), SFA (Substance Flow Analysis); 

4. demonstrate an ability to cooperate in a group task work and together with other students produce a joint report of good quality with respect 

to formal issues, facts content and analysis; 

5. quantitatively describe the system’s environment, i.e. the fixed constraints that cannot be influenced. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Пәнді оқыған кезде студенттер келесі аспектілерді қарастырады: экологиялық жүйелерді талдау құралдары; стратегиялық 

экологиялық бағалау (қоршаған ортаға әсерді бағалау, өмірлік циклді бағалау, материалдық ағындарды талдау, шығын-пайда талдау, 

технологияларды бағалау, кешенді бағалау, позициялық талдау); көп критерийлік шешімдерді талдау (MCDA). 

При изучении дисциплины студенты будут изучать следующие аспекты: инструменты анализа экологических систем; стратегическая 

экологическая оценка (оценка воздействия на окружающую среду, оценка жизненного цикла, анализ материальных потоков, анализ 

затрат и выгод, оценка технологий, комплексная оценка, анализ позиций); многокритериальный анализ решений (MCDA). 

Environmental Systems Analysis is an important part of the overall interdisciplinary systems engineering approach. This discipline will show 

students how to utilise systems analysis for effective design evaluation, and as a means for improving and optimising existing systems.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: Tools for environmental systems analysis strategic environmental 

assessment (environmental impact assessment, life-cycle assessment, material flow analysis, cost-benefit analysis, technology assessment, 

integrated assessment, position analysis. Exploring Different Types and Scales of Systems. Discussion of solution algorithms. Multi-criteria 

Decision Analysis (MCDA). 

Коды / Код / Сode OIOS 

3220  

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Қоршаған орта инженериясының негіздері  / Основы инженерии окружающей среды / Fundamental of Environmental Engineering 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биотехнология негіздері / Основы 

биотехнологии  / Basics of Biotechnology 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Қалдықтарды бақалау жүйесі / Менеджмент утилизации 

отходов / Waste Management 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

5 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

Пәннің мақсаты - суды, топырақтың және ауаның ластануының физикалық, химиялық және биологиялық негіздерін, суды және 

ағынды суларды тазартуды және ауаны ластауды бақылау саласындағы инженерлік мәселелерді шешу әдістерін түсіну және бағалау 

мүмкіндігін қалыптастыру. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. Өндірістік құрылымның және тазарту жүйелерінің технологиялық жүйелерінің негіздерін түсіну; 



 2. тазарту жүйелерінің компоненттері мен жұмыс көрсеткіштерін сипаттау; 

3. өндірістік қалдықтарды, ластану деңгейлерін жіктеуге және өндірістің экономикалық ысырабын есептеуге; 

4. күрделі инженерлік және экологиялық мәселелерді шешу үшін математиканы, ғылымды, инженерлік негіздерді және қоршаған 

орта техникасын білу; 

4. Өндірістік қызметке экологиялық менеджмент жүйесінің негізгі ережелерін қолдануға; 

5. Инженерлік практикаға қажетті әдістерді, дағдыларды және заманауи инженерлік құралдарды қолдануға; 

6. ластауыштардың шығарындыларын тазалаудың және / немесе ластанудың ең қолайлы әдісін таңдау. 

Цель дисциплины - сформировать способность понимать и оценивать методы решения инженерных задач в области экологии, 

включая физические, химические и биологические основы загрязнения воды, почвы и воздуха, очистки воды и сточных вод и борьбы 

с загрязнением воздуха.  

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. понимать основы промышленной структуры и технологических систем очистительных систем; 

2. описывать компоненты и показатели эффективности очистительных систем; 

3. классифицировать отходы производства, уровни загрязнения и рассчитывать экономические потери производства; 

4. применять знания математики, естествознания, инженерных основ и инженерной экологии для решения сложных инженерно-

экологических задач; 

4. применять основные положения системы экологического менеджмента к производственной деятельности; 

5. использовать методы, навыки и современные инженерные инструменты необходимые для инженерной практики; 

6. осуществлять выбор наиболее подходящего метода очистки и / или контроля выбросов загрязняющих веществ. 

The aim of the discipline is to introduce students through the application of engineering problem-solving methods and design concepts to 

contemporary environmental concerns. Topics include physical, chemical, and biological fundamentals; water, soil and air pollution; water 

and wastewater treatment; solid and hazardous waste management; and air pollution control. A tour of a wastewater treatment plant or another 

similar facility provides context for the lecture material. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. know of basics of natural resources, industrial structure and technological systems, classifications; 

2. describe the system's components, i.n. their activities, aims and efficiency measures; 

3. classify waste production, pollution levels and calculate the economic loss of production; 

4. apply the knowledge of mathematics, natural science, engineering fundamentals, and environmental engineering to the solution of complex 

environmental engineering problems; 

4. apply the basis of an Environmental Management System (EMS) to an industrial activity; 

5. use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice; 

6. select the most appropriate technique to purify and/or control the emission of pollutants. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

Пәндерді оқыған кезде студенттер келесі аспектілерді қарастырады: нақты экологиялық проблемалар: судың ластануы, атмосфера, 

қатты қалдықтардың ластануы; қоршаған ортаны басқару; қоршаған ортаны қорғау мәселелерін бақылау, азайту және қадағалаудың 

түрлі стратегиясы. 



 При изучении дисциплины студенты будут изучать следующие аспекты: актуальные экологические проблемы: загрязнение воды, 

атмосферы, загрязнение твердыми отходами; экологический менеджмент; различные стратегии контроля, сокращения и 

мониторинга экологических проблем.  

The discipline “Fundamental of Environmental Engineering” is designed for students who want learn how to develop an activity using various 

strategies to control, reduce and monitor all environmental problems that might arise as a result. 

During the study of the discipline students will learn following aspects:Introduction to current environmental problems. .Water pollution.  

Atmospheric pollution. Solid waste pollution. Environmental management. 

Коды / Код / Сode MUO 

3221 
Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Қалдықтарды бақалау жүйесі/ Менеджмент утилизации отходов / Waste Management 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Клеткалық биотехнология / Клеточная 

биотехнология /  Cell biotechnology 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Биотехнологиядағы процесстер мен аппараттар / 

Процессы и аппараты в биотехнологии / Processes and 

devices in biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: Қоршаған ортаны қорғау және қоршаған ортаны қорғау проблемалары туралы іргелі білімдерді пайдалану 

дағдыларын қалыптастыру, тіршілік құралдарын және әлеуметтік-экологиялық жүйелерді жетілдіру жолдарын іздеуге бағытталған 

әртүрлі технологиялық және гуманитарлық білім деңгейін қалыптастыру. 

Студенттердің қабілеттерін қалыптастыру курсын оқу барысында: 

1. қауiптiлiктiң кластарын және қалдықтарды өндiру нормативтерiн есептеу; 

Қатты қалдықтарды кәдеге жарату, қайта пайдалану және жою қағидаларын талдау; 

3. Қатты тұрмыстық қалдықтардың әсерін жіктеу; 

4. Қалдықтардың әртүрлі типтерін, мысалы, қоқыс, коммуналдық, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық, тау-кен және құрылыс 

қалдықтарын, қауіпті, улы, биологиялық қалдықтарды жіктеу. 

5. Қауіпті класқа сәйкес қалдықтарды жүйелеу және оларды пайдалану қағидалары; 

5. қалдықтармен және олардан шыққан жолдармен жұмыс кезінде төтенше жағдайларды басқару дағдыларын көрсету. 

Цель дисциплины: сформировать способность использования фундаментальных знаний о проблемах экологической безопасности 

и охраны окружающей среды, создание интегративного уровня знаний, который синтезирует достижения различных 

технологических, технических и гуманитарных дисциплин, направленного на поиск путей улучшения жизнедеятельности и 

социально-экологических систем. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. производить расчет классов опасности и нормативов образования отходов; 

2. анализировать принципы рециркуляции, повторного использования и утилизации твердых отходов; 

3. классифицировать последствия обращения с твердыми производственными отходами; 

4. классифицировать различные виды отходов, например, мусор, коммунальные, промышленные, сельскохозяйственные, 

горнодобывающие и строительные отходы, опасные, токсичные, биологические отходы. 

5. систематизировать отходы по классу опасности и принципам их утилизации; 

5. демонстрировать навыки разрешения чрезвычайных ситуаций при работе с отходами и пути выхода из них. 



The aim of this discipline is giving an in-depth understanding of the problems of ecological safety and environmental protection, creates an 

interactive level of knowledge which synthesizes the achievements of a variety of technological, technical and humanitarian disciplines, aims 

to seek ways to improve the livelihoods and social-ecological systems. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. calculate classes of danger and standards of waste generation; 

2. aware of the significance of recycling, reuse and reclamation of solid wastes; 

3. understand the implications of the production, resource management and environmental impact of solid waste management; 

4. identify and describe the various types of waste, e.g. litter, municipal, industrial, agricultural, mining and construction waste, hazardous, 

toxic, biological waste.4. knowledge of the classes of waste danger and their utilization; 

5. simulate emergencies while dealing with waste and ways out of them. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер төмендегідей аспектілерді қарастырады: Қалдықтардың қауіпті кластары. 

Қалдықтардың әртүрлі түрлерінің ерекшеліктері. Қалдықтарды жоюдың негізгі әдістері. Қалдықтардың әртүрлі түрлерін сақтау 

және тасымалдау шарттары. Қалдықтардың құрамы мен тұрақтандыру тәртібі. Полигондардан ластану. Сүзінділердің 

амортизациясы және өңделуі. Өнеркәсіптік қалдықтар бойынша стратегия. Қатты қалдықтарды басқару стратегиялары (MSW). 

Баламалы қалдықтарды басқарудың жалпы принциптері. Қалдықтарды қайта өңдеу. Биологиялық қалдықтар мен компостинг 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: Классы опасности отходов. Отличительные особенности 

различных видов отходов. Основные методы утилизации отходов. Правила хранения и транспортировки различных видов отходов. 

Состав отходов и стабилизационное поведение. Загрязнение со свалок. Амортизация и обработка фильтрата. Стратегии 

промышленных отходов. Стратегии в области твердых бытовых отходов (ТБО). Общие принципы альтернативного обращения с 

отходами. Переработка упаковочных отходов. Биоотходы и компостирование. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Classes of waste danger. Distinctive features of the various types of 

waste. Basic methods of disposal and recycling of waste. Rules for storage and transportation of various types of waste. Waste composition 

and stabilisation behaviour. Pollution from landfills. Leachate fate, attenuation and treatment. Industrial waste strategies. Municipal Solid 

Waste (MSW) strategies. General principles of alternative waste management. Recycling of packaging waste. Biowaste and composting. 

М-13 Engineering in biotechnology  

Коды / Код / Сode 

VBI 3222 

Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Биологиялық инженерияға кіріспе / Введение в биологическую инженерию / Introduction to Biological Engineering 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биотехнология негіздері / Основы 

биотехнологии / Basics of Biotechnology 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Биотехнологиядағы метаболикалық жүйелер / 

Метаболические системы в биотехнологии / 

Metabolic systems in biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

5 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Цель дисциплины: сформировать способность использования фундаментальных знаний возможностей применения живых систем 

для решения технологических проблем. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 

1. демонстрировать инженерные принципы при работе с биологическими системами;  



 2. классифицировать достижения в области клеточной и генной инженерии;  

3. владеть техническими подходами для решения медицинских проблем: от использования клеточных технологий до создания 

искусственных органов;  

4. классифицировать современные методы сохранности природных ресурсов, растительного и животного мира; 

5. проводить сравнительный анализ биологических, биоинженерных, биомедицинских и природоохранных технологий. 

The aim of the discipline is to integrate the knowledge core of traditional engineering disciplines and modern biology to solve problems 

encountered in living systems. Living systems present a number of conceptual and technological problems not encountered in physical 

systems.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. apply knowledge of mathematics, science, and engineering; 

2. determine the applications of the quantitative methods of the engineering and physical science to problems in biology and medicine; 

3. obtain the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal 

context; 

4. understand the physical, chemical, and mathematical basis of biology 

5. identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics; 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Оқу барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: адам өмірін сақтау үшін жасанды құрылғылардың биоинженериясын 

дамыту. Биомеханика. Жүрек-қан тамырлары динамикасы. Биоматериалдар. Тіндік машина жасау. Аспап жасау және 

биомедициналық сигналдарды өңдеу. Адам ұрық жасушаларының биоинженериясының перспективалары. Медицинада 

биоинженерлік технология. Жасанды органдарды құрудағы биоинженерлік әдістер. Табиғи ресурстарды сақтаудың биоинженерлік 

әдістері. 

Во время обучения студенты изучат следующие аспекты: Биоинженерные разработки искусственных аппаратов для поддержания 

жизнедеятельности человека. Биомеханика. Сердечно-сосудистая динамика. Биоматериалы. Тканевая инженерия. Приборостроение 

и биомедицинская обработка сигналов. Перспективы биоинженерии половых клеток человека. Биоинженерные технологии в 

медицине. Биоинженерные методы в создании искусственных органов. Биоинженерные методы сохранения природных ресурсов. 

The discipline intends to provide knowledge to   identify, explain and apply basic principles and tools of Biological Engineering and those 

that are common to all engineering programs related to solving biology and medicine problems. It is expected that Biological Engineering 

students differ from other engineering branches and develop basic communication skills, teamwork and evaluation abilities.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: Biomechanics. Cardiovascular dynamics. Biomaterials. Tissue 

Engineering. Instrumentation and biomedical signal processing. Electrical circuit fundamentals. Biomedical instrumentation amplifiers. 

Biomedical and circuit examples of linear system characterization. 

Коды / Код / Сode PB 3223 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Өнеркәсіптік биотехнология / Промышленная биотехнология  / Industrial biotechnology 



Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 
Basics of Biotechnology / Introduction to 

Biological Engineering 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 
Medical biotechnology / Processes and devices 

in biotechnology 
Кредит саны / Кредиты / 

Credits 
5 Семестры / Семестры / 

Semesters 
6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты – студенттердің бастапқы және қайталама метаболиттердің биотехнологиялық өндірісінде әртүрлі 

микроорганизмдерді қолдану мүмкіндігін анықтау қабілетін қалыптастыру. 

Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 
1. өндірістік штаммдарға қойылатын талаптарды анықтау; 
2. өндірістік биотехнология үдерістерінің типті сызбасының негізгі элементтерін сипаттау; 
3. биотехнологиялық өндірістің заманауи аппаратуралық безендіруін сипаттау; 
4. микробиологиялық өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен тәсілдерін бағалау; 
5. биотехнологиялық өндіріс тиімділігін бағалау; 
6. әртүрлі продуценттерді өсіру әдістерін тәжірибеде қолдану; 
7. үдерістің барысын және соңғы өнімді алуды бақылау. 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности определять возможность использования различных микроорганизмов 

в биотехнологическом производстве первичных и вторичных метаболитов. 
В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 
1. классифицировать требования, предъявляемые к промышленным объектам; 
2. обсуждать основные элементы типовых схем  процессов  промышленной  биотехнологии; 
3. анализировать современное аппаратурное оформление биотехнологических производств; 
4. сравнивать способы и методы обеспечения безопасности микробиологических производств; 
5. оценивать эффективность биотехнологических производств; 
6. предлагать способы выращивания различных продуцентов; 
7. контролировать ход процесса и получение конечного продукта. 

The purpose of the discipline – the formation of students ' ability to determine the possibility of using different microorganisms in 

the biotechnological production of primary and secondary metabolites. 

During the study of course, students should be competent in:  
1. list the requirements for industrial strains; 
2. reproduce the basic elements of typical schemes of industrial biotechnology processes; 
3. describe modern hardware design of biotechnological productions; 
4. evaluate the methods and methods of ensuring the safety of microbiological production; 
5. evaluate the effectiveness of biotechnological productions; 
6. to apply in practice the methods of growing different producers; 
7. monitor the progress of the process and obtain the final product. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады:  
- биотехнологиялық өндірістің инженерлік безендірудің ғылыми негіздері; 



Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

- тірі немесе инактивтелген микроорганизмдер биомассасын қолдану негізіндегі өндіріс; 
- технологиялық биоэнергетика; 
- миктробты синтез өнімін өндіру; 
- иммобилизденген биообъекілермен өндіріс; 
- биотехнологиялық өндірістің биологиялық қауіпсіздігі. 

При изучении дисциплины студенты будут изучать следующие аспекты:  
- научные основы инженерного оформления биотехнологических производств; 
- производства, основанные на использовании живой или инактивированной биомассы микроорганизмов; 
- технологическая биоэнергетика; 
- производство продуктов микробного синтеза; 
- производства с иммобилизованными биообъектами; 
- биологическая безопасность биотехнологических производств. 

During the study of the discipline students will learn following aspects:  
- scientific bases of engineering registration of biotechnological productions; 
- production based on the use of live or inactivated biomass of microorganisms; 
- technological bioenergetics; 
- production of microbial synthesis products; 
- production with immobilized bioobjects; 
- biological safety of biotechnological productions. 

М-13 Биоматериалдар  / Биоматериалы /Biomaterials 

Коды / Код / Сode SAB 3222 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Биоматериалдардың құрылымдық аспектілері  / Структурные аспекты биоматериалов  / Structural Aspects of Biomaterials 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биохимия / Биохимия / Biochemistry 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Өнеркәсіптік биотехнология  / Промышленная 

биотехнология  / Industrial biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 
5 Семестры / Семестры / 

Semesters 
5 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - биоматериалдарды, әр түрлі полимерлерді, биоматериалдар ретінде пайдаланылатын металдар мен 

керамикалардың материалдарын құрылымдау және механикалық функциялары туралы білімді қалыптастыру және 

клиникалық практикада осы материалдардың неге пайдаланылғандығын анықтау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Имплантация үшін қолданылатын тірі маталарды және жасанды материалдарды білу және түсіну; 

2. импланттарды жобалаудағы тірі материалдың қасиеттері мен мінез-құлқын түсіну; 

3. Жасушалардың және биоматериалдардың өзара әрекеттесуін сипаттайтын молекулалық әдістерді жетілдіру және 

жетілдіру механизмдерін білу; 

4. тиімді және тұрақты биоматериалды дизайн үшін жағдайларды бағалау; 

5. Биоматериалды қолдану арқылы жасушалық рецепторлардың және сигнализация механизмдерінің сипатын түсіну. 



Целью дисциплины является формирований знаний о структуре и механических функцияхбиоматериалов, различных 

полимеров, материалов на основе металлов и керамики, используемых в качестве биоматериалов, и выяснение причин, 

по которым эти материалы были использованы в клинической практике.  

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

1. знать и понимать, как живые ткани, так и искусственные материалы, используемые для имплантации; 

2. понять свойства и поведение живого материала в конструкции имплантатов; 

3. знать механизмы разработки  и усовершенствования молекулярных методов характеристики взаимодействия клеток и 

биоматериалов; 

4. оценивать условия для эффективного и устойчивого проектирования биоматериалов; 

5. пониматьприроду клеточных рецепторов и сигнальных механизмов с применением биоматериала. 

The aim of the discipline is to learn the structures and mechanical functions of load bearing tissues and their replacements, about 

the various polymers, metal and ceramic based materials used as biomaterials, and discover why these materials have been accepted 

into clinical practice.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. know and understand the both living tissue and artificial materials used for implantation; 

2. understand the properties and behavior of living material in the design of implant materials; 

3. develop and advanced molecular techniques for characterizing cell-biomaterials interactions; 

4. exercize and assess the conditions for efficient and sustainable design of biomaterials; 

5. understand cell receptors and signaling mechanisms with application for biomaterial. 
Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

 

Биоматериалдардың құрылымдық аспектілері медицинада пайдаланылатын биоматериалдарды алу немесе пайдалану 

механизмдерімен айналысады, функцияны қалпына келтіру немесе функциялардың жоғалуын болдырмау үшін 

биотехнология. Дисциплина жалпы химиялық және физикалық қасиеттердің тиісті аспектілерін, сондай-ақ тірі 

ұлпалардың және техногенді материалдардың өзара әрекеттесуін қоса биологиялық тәсілдерді қамтиды. 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді зерттейді: биоматериалдарды тотықсыздандыру: 

материалдың тозуын және оның салдарын. Протездің қызметі. Қатынас - биоматериалды-құрылымдық қасиеттері. 

Полимерлі композиттер. Жамбас және тізе буынының артропластығында қолданылатын материалдардың 

биокомпьютерлік қасиеті. 

Структурные аспекты биоматериалов  - это дисциплина, которая занимается механизмами получения и использования 

биоматериалов, используемыми в медицине, биотехнологии для восстановления функции или предотвращения потери 

функции. Дисиплина включает в себя соответствующие аспекты общих химических и физических свойств, а также 

биологических подходов, включая взаимодействие между живой тканью и искусственными материалами.  

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: коррозия биоматериалов: деградация материала и ее 

последствия. Функции протеза. Взаимоотношение - Биоматериалы-структура свойств.  Композиты на полимерной основе. 

Биосовместимость материалов, используемых при эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов. 



StructuralAspectsofBiomaterialsisthedisciplinewhichdealswithmaterialsandprocessingmethodsusedinmedicine, biotechnology to 

restore function or prevent loss of function. The topic includes relevant aspects of general chemical and physical properties as well 

as biological considerations, including the interactions between living tissue and artificial materials.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: Corrosion of biomaterials: degradation of the material 

and its effects. The functions of the prosthesis. Biomaterials - structure property relationships. Polymer based composites. 

Biocompatibility of materials used in hip and knee arthroplasty. 

Коды / Код / Сode PAB 3223 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Биоматериалдарды жобалау және талдау / Проектирование и анализ биоматериалов  / Design and Analysis of Biomaterials 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Клеткалар және тіндер биологиясы / Биология 

клеток и тканей / Cell and tissue biology     

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Медициналық  биотехнология / Медицинская 

биотехнология / Medical biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты медициналық мақсаттағы биоматериалдарды жоспарлау, жобалау және дамытуда болашақ инженерді 

дайындау болып табылады. Пән биоматериалдардың, синтетикалық немесе био-туындылардың әртүрлі түрлерін талдауға 

арналған. Химия мен молекулярлық деңгейде биоматериалдардың физикасы туралы негізгі түсінікке баса назар 

аударылады. Пән бойынша биоматериалдарды ұтымды жобалау бағытындағы математикалық талдау қолданылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1. әртүрлі биоматериалдардың іргелі синтетикалық әдісін және негізгі сипаттамаларын және оларды әртүрлі 

биомедициналық қолданудағы шешуші ролін, оның ішінде модификациялау және сипаттау әдістерін түсіну; 

2. импланттарды өндіруде тірі заттардың қасиеттері мен әсерлерін білу; 

3. ақуыздар мен жасушалардың әртүрлі биоматериалдармен өзара әрекеттесуі және имплантанттарға әсерін, оның ішінде 

уыттылығы мен денсаулығына әсері туралы білу; 

4. жаңа биоматериалдарды, соның ішінде жаңа полимерлік жүйелерді, тіндік инженерлік жүйелерді және жасанды / 

биологиялық композитивті жүйелерді әзірлеу; 

5. Бірлескен эндопротетика үшін перспективалық материалдардың күшті және әлсіз жақтарын бағалаңыз. 

Целью дисциплины является обучение будущего инженера планированию, проектированию и разработке биоматериалов, 

применяемых в медицинских целях. Дисциплина посвящена анализу различных видов биоматериалов, синтетическим 

или био-производным. Подчеркивается фундаментальное понимание химии и физики биоматериалов на молекулярном 

уровне. Математический анализ в направлении рационального проектирования биоматериалов используется на 

протяжении всей дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

1. понимать фундаментальный синтетический метод и основные характеристики различных биоматериалов и их 

решающей роли в различных биомедицинских приложениях, включая модификации и методы характеристики; 

2. знать свойства и действие живого вещества при изготовлении имплантатов; 



3. знать, как белки и клетки могут взаимодействовать с различными биоматериалами и знать реакции хозяина на 

имплантаты, в том числе токсичность и последствия для здоровья; 

4. разрабатывать новых биоматериалов, включая новые полимерные системы, ткане-инженерные системы и 

искусственные / биологические композитные системы; 

5. оценить сильные и слабые стороны перспективных материалов для эндопротезирования суставов. 

The aim of the discipline is to create the ability to train the future engineer in the planning, design and development of 

biomaterials, used in medical applications. The Discipline covers the analysis of different types of biomaterials, synthetic or bio-

derived, their synthesis, characterization and applications. The fundamental understanding of biomaterials chemistry and physics 

at the molecular level is emphasized. Mathematical analysis towards rational design of biomaterials is used throughout the 

discipline. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. understand the fundamental synthetic method and basic characteristics of various biomaterials and their crucial roles in different 

biomedical applications, including modifications and characterization techniques; 

2. find out the properties and actions of living substance in the making of implant materials; 

3. learn how proteins and cells can interact with various biomaterials and host responses to implants, including toxicity and health 

implications; 

4. design of novel biomaterials including novel polymer systems, tissue-engineered systems, and artificial/biological composite 

systems; 

5. evaluate the strengths and weaknesses of prospective joint replacement materials. 
Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Биоматериалдарды жобалау және талдау - биомедициналық мақсаттарда пайдаланылатын материалдарды пайдаланудың 

теориялық және практикалық білімдерін алуға ұмтылатын, атап айтқанда төменгі қолды буындарын ауыстыру кезінде 

қолданылатын және осы материалдардан материалдарды таңдау құрылымын білу негізінде бағалауға арналған пән. 

қатынастардың қасиеттері. 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді зерттейді: Биоматериалдардың ғылымына жалпы 

кіріспе. Биоматериалдар сияқты металдар. Керамика - биоматериалдар. Сүйекті жөндеуге арналған материалдар 

(көміртекті талшықты композиттер / APEX). Беттік ақуыздың өзара әрекеттестігі. Беттік талдау әдістері. Скелеттік 

импланттар. 

Проектирование и анализ биоматериалов  -это дисциплина, которая предназначена для студентов которые хотят получить 

теоретические и практические знанияиспользованиябиоматериалов, используемых в биомедицинских целях, в частности, 

используемых при замене суставов нижней конечности, и для получения оценки вопросов выбора материалов из этих 

материалов на основе знаний о структуре/свойствах отношений.  

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: Общее введение в науку о биоматериалах. Металлы 

в качестве биоматериалов. Керамика как биоматериал. Материалы для восстановления костей (композиты из углеродного 

волокна / APEX). Поверхностные взаимодействия белка. Методы анализа поверхности. Скелетные имплантаты. 



Design and Analysis of Biomaterials is the discipline which is designed to introduce the materials used in biomedical applications, 

in particular those used in joint replacement of the lower limb, and to gain an appreciation of material selection issues of these 

materials based on a knowledge of structure/property relationships.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: General Introduction to biomaterials science. Metals 

as biomaterials. Ceramics as Biomaterials. Materials for bone repair (carbon fibre composites/HAPEX). Protein surface 

interactions. Surface analysis techniques. Skeletal implants. 

3. MAJORDISCIPLINES (MD) КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ (КП) / ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) / MAJOR DISCIPLINES (MD) 

МІНДЕТТІ КОМПОНЕНТ (МК) / ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) / OBLIGATORY COMPONENT (OC) 

М-14 Рекомбинантты организмдер / Рекомбинантные организмы / Recombinant Organisms 

Коды / Код / Сode 

GMB 3301 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Генетика және молекулалық биология / Генетика и молекулярная биология / Genetic and Molecular biology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биохимия / Биохимия / Biochemistry 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Биотехнологиядағы метаболикалық жүйелер / 

Метаболические системы в биотехнологии / 

Metabolic systems in biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры/Семестры/ 

Semesters 

5 

Пәннің мақсаты/Цель 

дисциплины/Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты: студенттерде  жалпы  және  молекулалық  генетика  саласынды  замануи  жетістіктерді  бағалау қабілеттіліктерін 

қалыптастыру. 

Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 

- тірі организмдердің тұқымқуалаушылық және өзгергіштік механизмдері туралы білімдерді жүйелеу; 
- генетикалық эксперименттердің нәтижелелерін  талдауға және осы нәтижелелер бойынша қорытынды жасау; 

- белгілердің тұқымқуалауы туралы негізгі  заңдар;  тұқымқуалау типтерін түсіну; аллельді және аллельді емес гендердің өзара 

әрекеттесу механизмдерін, кроссинговерді түсіну; 

- популяциядағы генетикалық процестердің орындалу заңдылықтарын талдау; 

- генетикалық эксперименттерге бағдарлама жасау, жоспарлау және генетикалық есептерді шығару. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность оценивать современные достижения науки в области общей 
и молекулярной генетики. 

В ходе изучения курса сформировать у студентов способности: 
- упорядочить знания о механизмах наследственности и изменчивости живых организмов; 
- объяснить результаты генетических экспериментов и делать выводы по результатам исследования; 
- оценивать основные законы наследования признаков, типы наследования; понимать  механизмы взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов, кроссинговера; 
- анализировать закономерности протекания генетических процессов в популяции; 
- планировать генетический эксперимент и решать генетические задачи. 



The main aim of the discipline is to form studies the structure and function of genes at a molecular level and thus employs methods 

of both molecular biology and genetics.  

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. systematize knowledge about the mechanisms of heredity and the variability of living organisms; 

2. analyze the results of genetic experiments and draw conclusions from the results of the study; 

3. understand the basic laws of inheritance of characteristics, types of inheritance; 

4. describe the molecular basis of heredity, structure and function of proteins and nucleic acids, as well as levels of organization 

of the genome; 

5. explain the molecular mechanisms of DNA replication, transcription and translation and the structure of the gene; 

describe the molecular mechanisms of mutagenesis, DNA repair and recombination. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: классикалық генетиканың негізгі заңдары 

және тұқым қуалаушылық механизмдері. Аллель және алелик емес гендердің өзара әрекеттестігі; генетикалық талдау. 

Мутационалдық өзгеру, генетикалық процестер. Геномдық құрылым: хромосомалар, хромосомалық құрылымдар және 

хромосомалық емес тұқым қуалаушылық. Генетикалық ақпарат берудің молекулалық негіздері: нуклеин қышқылдары 

мен белоктар. ДНҚ репликациясы, ДНҚ жөндеу, рекомбинация, транспозиция, транскрипция және аударма мутациялары. 

Генді реттеудің мысалдары. Генетикалық ақпарат мұрасы: миоз, жыныстық көбею және классикалық генетика және ДНҚ 

бактериялар арасында ауысу. Ген технологиясы: генетикалық кітапханаларды, клондауды, белоктарының өндіруші  ген, 

ДНҚ / РНҚ тізбегі, ПТР. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: основные закономерности классической генетики и 

механизмы наследования признаков. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов; генетический анализ. 

Мутационная изменчивость, генетические процессы в популяции. Структура генома: хромосомы, хромосомные 

структуры, и нехромосомной наследственности. Молекулярные основы передачи генетической информации: 

нуклеиновые кислоты и белки. Репликации ДНК, мутации репарации ДНК, рекомбинации, транспозиции, транскрипции 

и трансляции. Примеры генной регуляции. Наследование генетической информации: мейоз, половое размножение и 

классическая генетика и передача ДНК между бактериями. Генная технология: рестрикционное картирование, 

генетические библиотеки, клонирование, экспрессия генов для перепроизводства интересующих белков, ДНК/РНК-

секвенирование, ПЦР. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: The main regularitiesofclassicalgenetics 

andthemolecularbasis and mechanismsofinheritance ofcharacters. Interactionofallelicand non-allelicgenes;genetic analysis. 

Mutationalvariability, genetic processes inthe population. The structure of the genome: chromosomes, chromosomal structure, and 

extrachromosomal inheritance. The molecular basis of transmission of genetic information: nucleic acids and proteins. DNA 

replications, DNA repair mutations, recombination, transposition, transcription, and translation. Examples of gene regulation. 

Inheritance of genetic information: meiosis, sexual reproduction and classical genetics and transfer of DNA between bacteria. 



Gene technology: restriction mapping, genetic libraries, cloning, gene expressions to overproduce proteins of interest, DNA/RNA-

sequencing, PCR. 
Коды / Код / Сode GI 3302 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Генетикалық инженерия / Генетическая инженерия / Genetic engineering 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Генетика және молекулалық биология / 

Генетика и молекулярная биология / Genetic 

and Molecular biology 

Постреквезиттер /Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Биоинженериядағы медициналық 

диагностика / Медицинская диагностика 

в биоинженерии / Medical diagnostic in 

bioengineering 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры /Семестры/ Semesters 6 

Пәннің мақсаты/Цель 

дисциплины/Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - студенттердің білімін қалыптастыру және рекомбинантты ДНҚ технологиясының молекулярлық 

әдістерін түсіну, сондай-ақ гендік инженерияның медицина, ауыл шаруашылығы, биология, криминология және басқа да 

технологиялық салалардағы әсерлерін зерттеу арқылы оларды пайдалану мәселелеріне байланысты мәселелер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1. кешенді ДНҚ конструкцияларын жасау үшін гендік инженерия және гендік түзету принциптерін білу; 

2. гендік инженерияның түсініктерін түсіндіру және түсіндіру, оның ішінде әдістер, қосымшалар мен шектеулер; 

3. Мәселені шешу үшін рекомбинантты молекулаларды жобалау және түрлі ақпарат көздерін пайдалану мүмкіндігін 

көрсету; 

4. белгілі бір биологиялық процестерді шешу үшін генетикалық түрлендірілген ағзаларды құру стратегиясын әзірлеу; 

5. ақпаратты талдау. 

Целью дисциплины является формирование знаний и пониманий студентами молекулярных методов и применений 

технологии рекомбинантных ДНК, а также проблем, связанных с их использованием на примере изучения влияния 

генной инженерии на медицину, сельское хозяйство, биологию, криминалистику и другие области техники. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1. знать принципы генной инженерии и коррекции генов для  создания сложных конструкций ДНК; 

2. понимать и  объяснять концепции генной инженерии, включая методы, приложения и ограничения; 

3. демонстрировать способность конструировать рекомбинатные молекулы и и использовать разлиные источники 

информации для решения проблемы; 

4. разрабатывать стратегии создания генетически модифицированных организмов для решения конкретных 

биологических процессов; 

5. проводить анализ информации. 

The aim of the disciplineis to form knowledge and understanding of the students with molecular methods and applications of 

recombinant DNA technology and the issues regarding their use through case studies on the effect of genetic engineering on 

medicine, agriculture, biology, forensics and other areas of technology. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 



1. know the principles of genetic engineering and gene editing to use them  to generate complex DNA constructs; 

2. understand and explain the concept of genetic engineering including the techniques, applications and limitations; 

3. demonstrate the ability to design recombinant molecules and apply information extracted from a variety of sources including 

journal articles, technical bulletins, product manuals, and drug information sheet to solve problems. 

4. design strategies to create genetically engineered mice to address specific biological processes; 

5. apply critical analysis and reading of published scientific papers. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Аннотация дисциплины/ 

Abstract оf discipline 

 

«Генетикалық инженерия» пәні эксперименталды молекулярлық биологияның осы заманауи бағытының қазіргі 

бағыттарын білгісі келетін бакалавриат студенттеріне арналған. Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер әртүрлі 

ген клондау жүйелерінің молекулярлық векторларын құрудың қазіргі заманғы бағыттарын зерттейді. Прокариоттық және 

эукариотикалық жүйелерде протеиндерді өндірушілерді алу әдістері, заманауи қауіпсіз вирусқа қарсы вакциналарды 

генетикалық инженерлік әдістермен қолдану тәсілдері. Гендік инженерия ферменттері. Ген клондаудың жалпы 

принциптері. Грам-теріс бактериялардың E. coli гендік-инженерлік жүйесі. Грам-позитивті бактериялардың B. subtilis-

дің гендік инженериясы. Ашытқы S. cerevisiae генінің жүйесі. Трансгендік жануарлар мен өсімдіктер. 

Дисциплина "Генетическая инженерия" предназначена для студентов бакалавриата которые хотят получить знания о 

современных направлениях этой новейшей области экспериментальной молекулярной биологии. В ходе изучения 

дисциплины студенты изучат следующие аспекты: современные направления создания молекулярных векторов 

различных систем клонирования генов. Методы получения суперпродуцентов белков в прокариотических и 

эукариотических системах, подходы по созданию современных безопасных противовирусных вакцин методами 

генетической инженерии. Ферменты генетической инженерии. Общие принципы клонирования генов. Генно-инженерная 

система грамотрицательной бактерии E. coli. Генетическая инженерия грамположительной бактерии B. subtilis. Генно-

инженерная система дрожжей S. cerevisiae. Трансгенные животные и растения. 

The discipline "Genetic engineering" is designed for undergraduate students who want to gain knowledge about the modern 

directions of this latest field of experimental molecular biology.  

During the studying of the discipline, students will study the following aspects: modern trends in the creation of molecular 

vectors of various gene cloning systems. Methods of obtaining protein superproducts in prokaryotic and eukaryotic systems, 

approaches to the creation of modern safe antiviral vaccines by genetic engineering. Enzymes of genetic engineering. General 

principles of gene cloning. Genetic engineering system of gram-negative bacterium E. coli. Genetic engineering of gram-positive 

bacterium B. subtilis. Genetic engineering system of yeast S. cerevisiae. Transgenic animals and plants. 

М-15 Медициналық биоинженерия / Медицинская биоинженерия / Medical bioengineering 
Коды / Код / СodeMB 4303 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Медициналық биотехнология / Медицинская биотехнология / Medical biotechnology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биомедицинадағы биоинформатика  / 

Бионформатика в биомедицине / Bioinformatics 

in biomedicine 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіби (дипломалды) практика / 

Профессиональная (преддипломная) практика / 

Professional (pre-diploma) practice 



Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

7 

 Пәннің мақсаты медициналық биотехнология және дәрілік препараттарды дамыту саласындағы кәсіби құзыреттілікті 

қамтамасыз ету үшін жан-жақты, жоғары сапалы кәсіби білімді қамтамасыз ету болып табылады. Бұл пән әр түрлі 

ауруларды диагностикалау және емдеу саласында білім алуға бағытталған; рекомбинантты ДНҚ және гибридома 

технологиясы негізінде әзірленген препараттарды жасау әдістері; жасуша және ұлпалық мәдениеттер және оларды 

қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1. медициналық биотехнологияда проблемаларды шешудің теориялық және практикалық негіздерін түсіну; 

2. Медициналық биотехнология әдістерін қолданумен диагностика мен дәрілік заттарды құруға биомедициналық 

тәсілдердің стратегиясын түсіндіру; 

3. практикалық медицинада қолданылатын қазіргі заманғы дәрілік препараттардың, соның ішінде гормондардың, 

антибиотиктердің, интерферондардың, интерлейкиндердің, моноклоналды антиденелердің және вакциналардың 

өндірісінің негіздерін білу және түсіну; 

4. биомедициналық препараттардың ашылуы мен дамуы туралы негізгі түсінік беріңіз; 

5. Бұл білімді тәжірибелік жұмыстың нәтижелерін жобалауға, енгізуге және интерпретациялауға қолданыңыз. 

Цель дисциплины-дать всесторонние, качественные профессиональные знания, обеспечить профессиональную 

компетентность в области медицинской биотехнологии и разработки лекарственных средств. Данная дисциплина 

ориентирована на получение знаний в области диагностики и лечения различных заболеваний; методов создания 

лекарственных средств, разработанных на основе рекомбинантных ДНК и гибридомной технологии; культуры клеток и 

тканей и их применение. 

В результате изучения дисциплины студент будет способен: 

1. понимать теоретические и практические основы решения проблем в медицинской биотехнологии; 

2. объяснить стратегию биомедицинских подходов к созданию диагностики и лекарственных средств с использованием 

методов медицинской биотехнологии; 

3. знать и понимать основы производства современных лекарственных средств, применяемых в практической медицине, 

в том числе гормонов, антибиотиков, интерферонов, интерлейкинов, моноклональных антител и вакцин; 

4. дать основное объяснение открытия и разработки биомедицинских препаратов; 

5. применять полученные знания для проектирования, реализации и интерпретации результатов экспериментальных 

работ. 

The aim of the discipline is to give a comprehensive, high-quality professional knowledge to provide professional competence 

in the field medical biotechnology and drug discovery & development. This discipline focuses on thenew approaches in diagnosis 

and treatment of various diseases; methods of pharmaceutical products creation developed on the basis of recombinant DNA and 

hybridoma technology; culture of cells and tissues and their application.  



As a result of studying the discipline, the student will be able to: 

1. know the theoretical and practical problems solving framework in medical biotechnology;  

2. explain the strategy of  biomedical approaches to create diagnostics and drugs using medical biotechnology methods;  

3. know the basis of modern drugs production applied to practical medicine, including hormones, antibiotics, interferon's, 

interleukins, monoclonal antibodies and vaccines; 

4. give a basic explanation of biomedical drug discovery and development; 

5. apply these knowledge for designing, implementation and interpretation the results of experimental works. 

 «Медициналық биотехнология» пәні дәрілік заттарды табу мен дамытудың жалпы принциптері, оның ішінде қауіпсіздік, 

токсикология, формулярлық және клиникалық зерттеулер туралы білгіңіз келетін бакалавриат студенттеріне арналған. 

Бұдан басқа, биотехнологиялық препараттардың жаңа түрлері, ген терапиясы, дербестендірілген медицина, бауыр 

жасушалары және т.б. сияқты медициналық биотехнологияның мүмкіндіктері мен проблемаларын зерттеу. 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді зерттейді: антибиотиктер: сипаттамалары, жіктелуі, қасиеттері). 

Антибиотиктерді өндіру әдістері. Гормондар: сипаттамасы, жіктелуі, қасиеттері, биологиялық функциялары. 

Гормондарды өндірудің биотехнологиялық әдістері. Иммунология. Иммунологияның негізгі принциптері. 

Иммунобиотехнология. Моноклоналды антиденелер. Гибридті технология. Биотехнологиядағы вакциналар. Цитокиндер, 

түрлер, адам ағзасындағы функциялар. Медицинадағы иммунодиагностикалық талдау. Генді түзету үшін ген терапиясы. 

Регенеративті медицина. Бауырдың биотехнологиясы. Тін / органды трансплантациялау үшін жасушалық терапия 

Дисциплина "Медицинская биотехнология" предназначена для студентов бакалавриата, которые хотят узнать об общих 

принципах открытия и разработки лекарственных средств, включая безопасность, токсикологию, рецептуру и 

клинические испытания. Кроме того, изучить возможности и проблемы медицинской биотехнологии, такие как новые 

типы биотехнологических препаратов, генная терапия, персонализированная медицина, стволовые клетки и т.д. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: антибиотики: характеристика, классификация, 

свойства). Методы производства антибиотиков. Гормоны: характеристика, классификация, свойства, биологические 

функции. Биотехнологические методы производства гормонов. Иммунология. Основные принципы иммунологии. 

Иммунобиотехнология. Моноклональное антитела. Гибридная технология. Вакцины в биотехнологии. Цитокины, типы, 

функции в организме человека. Иммунодиагностический анализ в медицине. Генная терапия для генной коррекции. 

Регенеративная медицина. Биотехнология стволовых клеток. Клеточная терапия при трансплантации тканей / органов. 

The discipline «Medical biotechnology» is designed for undergraduate students who want to learn about the general principles of 

drug discovery & development, including safety, toxicology, formulation, and clinical trials. Furthermore, to explore the 

opportunities and challenges biotechnology has for medicine, such as the different new types of biotechnological drugs, gene 

therapy, personalized medicine, delivery problems, stem cells, etc. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Antibiotics: characteristics, classification, properties. 

Methods in the production of antibiotics. Hormones: characteristics, classification, properties, biological functions. 

Biotechnological methods of hormone production.Vitamins. Immunology. Basic principles of immunology.  



Immunobiotechnology. Monoclonal antibody. Hybrid technology. Vaccines in biotechnology. Cytokines, types, functions in the 

human body. Immune diagnostic analysis in medicine. IEA, ELISA, RIA, IChA, test system for diagnosis. Gene therapy for gene 

correction. Regenerative medicine. Stem cell biotechnology. Cell therapy in tissue / organ transplantation. 
Коды / Код / Сode MDB 4304 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Биоинженериядағы медициналық диагностика / Медицинская диагностика в биоинженерии / Medical diagnostic in bioengineering 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Генетикалық инженерия / Генетическая 

инженерия / Genetic engineering 

Постреквезиттер  / 

Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіби (дипломалды) практика / 

Профессиональная (преддипломная) практика / 

Professional (pre-diploma) practice 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

7 

Aim оf the discipline Пәннің мақсаты студенттерді биомедициналық инженериядағы медициналық диагностикадағы фундоментальды және қолданбалы 

зерттеулердің негізгі бағыттары мен мәселелерімен таныстыру болып табылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1. биомедициналық зерттеулердің тарихы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу; 

2. биомедициналық және экологиялық инженерия жетістіктерін пайдаланудың пәндік салаларын түсіну және жіктеу; 

3. биологиялық үдерістердің жүруінің негізгі заңдылықтарын, олардың қасиеттері мен параметрлерін, биотехникалық және 

медициналық мақсаттағы аспаптар мен жүйелердің техникалық сипаттамаларын талдау; 

4. емдеу әсерін диагностикалау және көрсету, оңалту, жоғалған функцияларды алмастыру, кәсіптік іріктеу және санитарлық-

гигиеналық бақылау, экологиялық қауіпсіздік және т. б. мақсатында түсіру, тіркеу, өңдеу үшін техникалық құралдарды қолдану 

саласындағы негізгі жетістіктер туралы ақпаратты меңгеру.; 

5. адам ағзасының қасиеттері мен биометрикалық сипаттамаларын зерттеу және оның жағдайын басқару объектісі ретінде 

қарастыру. 

Целью дисциплины является знакомство студентов с основными направлениями и проблемами фундоментальных и прикладных 

исследований в медицинской диагностики в биомедицинской инженерии.  

В результате изучения дисциплины, у студента будет: 

1. знать историю и основные этапы развития биомедицинских исследований; 

2. понимать и классифицировать предметные области использования достижений биомедицинской и экологической инженерии; 

3. анализировать основные закономерности протекания биологических процессов, их свойства и параметры, технические 

характеристики приборов и систем биотехнического и медицинского назначения; 

4. владеть информацией об основных достижениях в области применения технических средств для съемки, регистрации, обработки 

с целью диагностики и оказания лечебных воздействий, реабилитации, замещения утраченных функций, профотбора и санитарно-

гигиенического контроля, экологической безопасности и тд.; 

5. рассматривать свойства и биометрические характеристики организма человека, как объект изучения и управления его состоянием. 

The purpose of the discipline is to acquaint students with the main directions and problems of fundamental and applied research in medical 

diagnostics in biomedical engineering. 

As a result of studying the discipline, the student will be able to: 
1. know the history and main stages of the development of biomedical research; 



2. understand and classify the subject areas of the use of the achievements of biomedical and environmental engineering; 

3. analyze the basic laws governing biological processes, their properties and parameters, technical characteristics of instruments and 

systems for biotechnical and medical purposes; 

4. possess information about the main achievements in the field of application of technical means for shooting, registration, processing for 

the purpose of diagnosing and providing therapeutic effects, rehabilitation, replacement of lost functions, occupational selection and sanitary 

and hygienic control, environmental safety, etc .; 

5. to consider the properties and biometric characteristics of the human body as an object of study and control of its state. 

Abstract оf the discipline 

 

Пәнді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді оқиды: биомедициналық инженерия тарихы мен әдіснамасы. Медициналық-

биологиялық мақсаттағы құрылғылар мен материалдар. Биомедициналық инженериядағы биосенсорлық және жасушалық 

технологиялар. Негізгі бағыттардың жіктелуі. Биомедициналық микросистемаларды қолдану мысалдары. Биороботтардың негізгі 

түрлері. Қан тамырларын ретранализациялаудың техникалық құралдарының кемшіліктері. Медициналық микророботқа қойылатын 

жалпы талаптар және оларды қолдану мысалдары. Медициналық робототехникалық жүйелер. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: История и методология биомедицинской инженерии. 

Устройства и материалы медико-биологического назначения. Биосенсорые и клеточные технологии в биомедицинской инженерии. 

Классификация основных направлений. Примеры применения биомедицинских микросистем. Основные типы биороботов. 

Недостатки технических средств реканализации кровеносных сосудов. Общие требования к медицинским микророботам и примеры 

их применения. Медицинские робототехнические системы.  

During the study of the discipline, students will study the following aspects: History and methodology of biomedical engineering. Devices and 

materials for medical and biological purposes. Biosensor and cellular technologies in biomedical engineering. Classification of the main 

directions. Examples of application of biomedical Microsystems. The main types of biorobots. Disadvantages of technical means of 

recanalization of blood vessels. General requirements for medical microbot and examples of their application. Medical robotic systems. 

M-16 Биотехнологиялық өндірістерді инженерлік қамтамасыз ету / Инженерное обеспечение биотехнологических производств / Engineering support for 

industrial biotechnology 

Коды / Код / СodePAB 4305 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Биотехнологиядағы процесстер мен аппараттар / Процессы и аппараты в биотехнологии / Processes and devices in biotechnology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Өнеркәсіптік биотехнология / Промышленная 

биотехнология / Industrial biotechnology 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіби (дипломалды) практика / 

Профессиональная (преддипломная) практика / 

Professional (pre-diploma) practice 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

7 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

Пәннің мақсаты - өндірісте биопродукцияларды өндіру үшін пайдаланылатын процестер мен құрылғылардың негізгі түсініктері 

туралы білімді қамтамасыз ету. Курс сондай-ақ индустриалды биотехнологияның негіздерін енгізеді. Сондай-ақ, негізгі 

биотехнологиялық және өнеркәсіптік технологиялар мен тұжырымдар қарастырылады. 

Пәндерді оқу нәтижесінде студент біле алады 

1. биотехнологиялық өндіріс технологиялары мен оған сәйкес келетін құрал-жабдықтардың әр түрлілігін білу және түсіну; 

2. биотехнологиядағы үрдістер мен құрылғылардың теориялық зерттеулерін жүргізу; 

3. технологиялық схемаларды, технологиялық және техникалық құжаттаманы әзірлеу принциптерін білу; 



4. технологиялық есептерді және биотехнологиялық өндірістің технологиялық желілерін дамыту; 

5. Биореакторларда және мақсатты өнімнің оқшаулану сатысында кездесетін физикалық және биохимиялық процестерді білу 

Цель дисциплины - дать знания об основных понятиях процессов и аппаратов, используемых в промышленности для получения 

биопродуктов. Курс также знакомит с основами промышленной биотехнологии. Также будут рассмотрены фундаментальные 

биотехнологические и промышленные технологии и концепции. 

В результате изучения дисциплины, студент сможет: 

1. знать и понимать многообразие биотехнологических технологий производства и соответствующее им приборостроение; 

2. проводить теоретические исследования процессов и аппаратов в биотехнологии; 

3. знать принципы разработки технологических схем, технологической и технической документации; 

4. проводить технологические расчеты и разработки технологических линий биотехнологического производства; 

5. знать физические и биохимические процессы, протекающие в биореакторах и на стадиях выделения целевого продукта. 

The aim of the discipline is to give knowledge about fundamental concepts of equipment and processes used in industry in order to obtain 

biobased products. The course also introduces the basics of industrial and manufacturing biotechnology. Fundamental biotechnological and 

industrial techniques and concepts also will be viewed. 

As a result of studying the discipline, the student will be able  

1. know and understand the variety of biotechnological production technologies and their appropriate instrumentation; 

2. conduct the theoretical research processes and apparatuses in biotechnology; 

3. know the principles of development of technological schemes, technological and technical documentation; 

4. carry out technological calculations (compilation of material and energy balances) and the development of technological lines of 

biotechnological production; 

5. know the physical and biochemical processes occurring in bioreactors at stages of the selection of the target product; 

know the demands on the reliability and efficiency of industrial information systems; 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесідей аспектілерді қарастырады: ашыту процестерінің жұмыс режимі. 

Биореактордың конфигурациясы. Ферментердің компоненттері. Биореактордың құрылымдық ерекшеліктері. Ферментердің түрлері. 

Мәдениеттегі жасушалардың сипаттамасы. Лиофилизация. Интеграцияланған лиофилизация: салқындату және кептіру, мұздату, 

бастапқы кептіру, қайталама кептіру, ластану, қысыммен күресу және лиофилизация кезінде жылу беру арасындағы тепе-теңдік. 

Кейіннен өңдеу процестері. Жасуша лизисінің әдістері. Механикалық әдіс. Механикалық емес әдістер. Центрифугалау 

Центрифугалар, ротор түрлерін, центрифугалаудың қауіпсіздік аспектілері. Сүзу Ұяшықтың бұзылуы Гомогенизация. 

Гомогенизациялау әдістері. Еріткіш бөлшектердің бөлінуі. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: режим работы ферментационных процессов. Конфигурация 

биореактора. Компоненты ферментера. Конструктивные особенности биореактора. Виды ферментеров. Характеристика клеток в 

культуре. Лиофилизация. Интегрированная лиофилизация: баланс между охлаждением и сушкой, замораживанием, первичной 

сушкой, вторичной сушкой, переохлаждением, контролем давления и передачей тепла во время лиофилизации. Процессы 

постобработки. Методы лизиса клеток. Механический метод. Немеханические методы. Центрифугирование. Центрифуги, типы 

роторов, аспекты безопасности центрифугирования. Фильтрация. Распад клеток. Гомогенизация. Методы гомогенизации. 

Разделение растворимых частиц. 

During the study of the discipline, students will learn the following aspects: mode of fermentation processes. The configuration of the bioreactor. 



The components of the fermenter. Design features of the bioreactor. Types of fermenters. Characteristics of cells in culture. Lyophilization. 

Integrated lyophilization: balance between cooling and drying, freezing, primary drying, secondary drying, overcooling, pressure control and 

heat transfer during lyophilization. Post-processing processes. Cell lysis methods. Mechanical method. Non-mechanical methods. 

Centrifugation. Centrifuges, types of rotors, safety aspects of centrifugation. Filtration. The disintegration of the cells. Homogenization. 

Homogenization methods. The separation of the soluble particles. 

Коды / Код / Сode PP 4306 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Professional (pre-diploma) practice  

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Disciplines of the specialty Постреквезиттер / Постреквизиты/ 

Postrequisites 

- 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

4 Семестры / Семестры / Semesters 8 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Диплом алдындағы практиканың мақсаты - студенттің теориялық дайындықтарын нығайту және кәсіптік қызмет саласы бойынша 

тәжірибелік дағдылар мен құзыреттер алу және дипломдық жұмысын орындау. 

Тағылымдамадан өту кезінде студенттер: 

- жаңа технологиялық процестерді, жаңа жабдықтарды, кәсіпорынның ғимараттары мен құрылыстарын жобалаудағы, тәуелсіз 

зерттеу жүргізудегі теориялық білім нәтижелерін қорытындылау; 

- мамандық бойынша зертханалық және қолданбалы жұмысты жоспарлау және жүргізу; 

- эксперименттік зерттеулер мен эксперименттік деректерді математикалық өңдеуді жүргізу үшін осы әдіске сәйкес тесттер жүргізу; 

- соңғы біліктілік жұмысына арналған ғылыми материалдарды талдау (дипломдық жоба). 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретической подготовки студента и приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности и выполнения выпускной работы.  

При прохождении практики студенты получат возможность: 

- обобщать результаты теоретических знаний в области разработки новых технологических процессов, проектирования нового 

оборудования, зданий и сооружений предприятия, проведения самостоятельных исследований; 

- планировать и проводить лабораторные и прикладные работы, по специальности; 

- проводить экспериментальные исследования и испытания по заданной методике, проводить математическую обработку 

экспериментальных данных; 

- анализировать научных материалы для выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

The aim of the зrofessional (pre-diploma) practice is to consolidate the theoretical training of the student and the acquisition of practical skills 

and competencies in the field of professional activity and the implementation of the final work.  

In the discipline of the internship to provide the students with the ability: 

- to summarize the results of theoretical knowledge in the development of new technological processes, design of new equipment, buildings 

and structures of the enterprise, conducting independent research; 

- to plan and carry out laboratory and applied works, according to specialization; 

- to conduct experimental studies and tests on a given technique, mathematical processing of experimental data; 

- analyze scientific materials for the final qualifying work (diploma project). 

Тәжірибе барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: биотехнологияның практикалық міндеттеріне қатысты 



Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

бакалавриат бағдарламалары пәндерінде бұрын алынған білімді жүйелендіру және шоғырландыру; диплом алдындағы практикада 

еңбек міндеттерін атқарған кезде алынған білімді меңгеру; соңғы біліктілік жұмысына бакалаврға жүктелген міндеттерді шешуде 

практикалық дағдыларды меңгеру; түпкілікті біліктілік жұмыс тақырыбы бойынша нақты материалды жинау. 

В ходе практики студенты будут изучать следующие аспекты: систематизация и закрепление ранее полученных знаний по 

дисциплинам программы бакалавриата применительно к практическим задачам биотехнологии; усвоение знаний, полученных при 

выполнении трудовых обязанностей на преддипломной практике; получение практических навыков решения задач, поставленных 

перед бакалавром в выпускной квалификационной работе; сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной 

работы. 

During the internship, students will study the following aspects: Systematization and consolidation of previously acquired knowledge in the 

disciplines of the bachelor's program in relation to the practical tasks of biotechnology; assimilation of the knowledge gained in the 

performance of work duties at the pre-diploma practice; obtaining practical skills to solve the tasks assigned to the bachelor in the final 

qualifying work; collection of actual material on the theme of the final qualifying work. 

M-17 Биоинформатика / Биоинформатика  / Bioinformatics  

Сode 

MCh 4307 
Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Адам микробиомы /  Микробиом человека / Human microbiome 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Клеткалар және тіндер биологиясы / Биология 

клеток и тканей / Cell and tissue biology     

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ Postrequisites 

Медициналық  биотехнология / Медицинская 

биотехнология / Medical biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

5 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf 

discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - студенттерді адам микробиумын зерттеуде іргелі және жаңа түсініктермен таныстыру; адам ағзасында және оның 

бетінде өмір сүретін микроорганизмдерді зерттеу, олардың адам денсаулығына әсері; адам ағзасының микробтық тұрғындарының 

экологиясын қарастыру; қабылдаушы ағзаның және микроорганизмдердің денсаулығын сақтаудағы қарым-қатынасының рөлі, 

сондай-ақ микробтық қауымдастықтар бүлінген кезде туындайтын салдарға баға беру. 

Пәнді ойдағыдай бітіргеннен кейін студенттер: 

1. микробтардың ішек жолын колониялайтын және хостпен өзара әрекеттесетін негізгі механизмдерін түсіндіру; 

2. ішек микробиотасына және хостқа тамақ компоненттерінің әсерін сипаттау; 

3. адам микробиумын және оның адам денсаулығындағы рөлін түсіну үшін «микробиомика» деректерінің қалай пайдаланылатынын 

түсіндіріңіз; 

4. микробиомалық зерттеулерде қолданылатын заманауи технологияларды қолдана және қолдануға; 

5. микробиумның көптеген орталарда маңыздылығын түсіндіру. 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с фундаментальными и новыми концепциями в исследовании микробиома человека; 

изучить микроорганизмы, живущие внутри человеческого организма и на его поверхности, их влияние на здоровье человека; 

рассмотреть экологию микробных обитателей человеческого тела; оценить роль взаимоотношений организма-хозяина и 

микроорганизмов в поддержании здоровья, а также последствия, возникающие при нарушении микробных сообществ.  

После успешного завершения дисциплины студенты смогут: 

1. объяснить основные механизмы, с помощью которых микробы колонизируют кишечный тракт и взаимодействуют с хозяином; 

2. описать влияние пищевых компонентов на кишечную микробиоту и хозяина; 



3. объяснить, как данные «микробиомики» используются для понимания микробиома человека и его роли в здоровье человека; 

4. использовать и применять современные технологии, используемые в исследованиях микробиомов; 

5. объяснять важность микробиома во многих средах. 

The aim of thisdiscipline is to introduce students to fundamental and novel concepts in human microbiome research, to explore and better 

understand those microorganisms living in and on our bodies and how they affect our health, cover the ecology of the microbial inhabitants 

of the human body, how the host depends on these microorganisms to maintain health, and consequences when these microbial communities 

are perturbed. 

After successful completion of this discipline students are expected to be able to:  

1. explain the basic mechanisms by which microbes colonize the intestinal tract and interact with the host;  

2. describe effects of dietary components on gut microbiota and host; 

3. explain how “microbial‐omics” data are used to understand the human microbiome and its role in human health;  

4. be  familiar with and can use and apply modern technologies used in microbiome research; 

5. can communicate the importance of the microbiome in many environments. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Пән пәнаралық микробтық қауымдастықтар мен олардың алуан түрлілігін білу және түсіну, сондай-ақ осы қоғамдардың адам 

денсаулығына және патологиялық жағдайларға әсерін қамтамасыз етуге арналған. Студенттер микробтық қоғамдастықты сипаттау 

мен зерттеуге байланысты ірі деректер жиынтығын құру және талдауымен байланысты ұғымдар мен әдістермен таныстырылады. 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі сұрақтарды қарастырады: адам микробиумына кіріспе. Микробиум деректерін 

талдау үшін қолданылатын әдістер. Адамның ішек микробиозы. Адамның ішек микробиотасы. Микробиума генитурарлы жүйенің. 

Микробиозды өзгерту. 

Дисциплина предназначена для обеспечения знаний и понимания микробных сообществ человека и их разнообразия, а также 

влияния этих сообществ на здоровье и патологические состояния человека. Студенты будут ознакомлены с концепциями и 

методами, связанными с профилированием и анализом больших наборов данных, связанных с характеристикой и исследованием 

микробных сообществ. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие вопросы: введение в микробиом человека. Методы, используемые для 

анализа данных микробиома. Микробиом кишечника человека. Микробиота кишечника человека. Микробиом мочеполовой 

системы. Изменение микробиома. 

Discipline is designed to provide knowledge and understanding of human microbial communities and their diversity, and the impact of these 

communities on human health and disease. Students are  be exposed to the concepts and techniques involved in profiling and analysing large 

omics data sets associated with characterising and investigating microbial communities. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Introduction to the Human Microbiome. Techniques Used to 

Analyze Microbiome Data. The Human Gut Microbes. The Human Gut Microbiota. The Microbiome of the Genourinary System. Modification 

of the Microbiome. 

Коды / Код / Сode 

BB 4308 

Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 

Биомедицинадағы биоинформатика / Бионформатика в биомедицине / Bioinformatics in biomedicine 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биотехнология негіздері / 

Основы биотехнологии / 

Basics of Biotechnology 

Постреквезиттер / Постреквизиты/ Postrequisites Биотехнологиядағы процесстер мен аппараттар 

/ Процессы и аппараты в биотехнологии / 

Processes and devices in biotechnology 



Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

6 Семестры / Семестры/ Semesters 6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - биомедицина саласындағы кәсіби құзыреттілік жүйесін қалыптастыру мақсатында студенттердің биомедициналық 

тәжірибеде биоинформатика технологияларын қолдану қабілетін қалыптастыру. 

Пәнді ойдағыдай бітіргеннен кейін студенттер: 

1. Фармакогеномиканың жетістіктерін түсіндіріп, молекулалық медицина жетістіктерін білу; 

2. Биомедицинадағы есептеу әдістерінің теориялық негіздерін білу; биоинформатика саласындағы жетістіктердің нәтижелері; 

биоинформатиканың негізгі әдістері мен әдістері; 

3. Биомедицинада қолданылатын заманауи тәсілдер мен есептеуіш технологиялар; 

4. Биоинженерия және молекулалық биотехнология саласында эксперимент жүргізу; 

5. Есептеу әдістерінің дағдыларын меңгеру және диагностикалық талдау үшін осы әдістерді қолдана білу. 

Целью дисциплины является сформировать у студентов способность использовать биоинформационные технологии в 

биомедицинской практике, с целью формирования системы профессиональных компетенций в области биомедицины.  

После успешного завершения дисциплины студенты смогут:  

1. объяснять достижения в области фармакогеномики и знать достижения молекулярной медицины; 

2. знать теоретические основы вычислительных методов в биомедицине; результаты достижений в области биоинформатики; основные 

методы и методические приемы биоинформатики; 

3. владеть современными подходами и вычислительными технологиями, используемыми в биомедицине; 

4. планировать эксперимент в области биоинженерии и молекулярной биотехнологии; 

5.владеть навыками вычислительных методов и уметь применять эти методы для диагностического анализа. 

 The aim of the discipline is to acquaint students with the basics of information technology in biomedicine, with the results of advances in 

biomedicine, as well as establish a system of competences in the context of qualifications.  

After successful completion of this discipline students are expected to be able to:  

1. explain the achievements in the field of pharmacogenomics and be familiar with the advances in molecular medicine; 

2. know the theoretical basis of computational methods in biomedicine; the results of achievements in the field of bioinformatics; the basic 

methods and instructional techniques of bioinformatics; 

3. possess modern approaches and computational technologies  in biomedicine;  

4. plan an experiment in the field of bioengineering and molecular biotechnology;  

5. have skills in computational methods in biomedicine and be able to apply methods of diagnostic analysis. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

Курс биомедицинадағы биоинформатиканы пайдалану туралы идеяларды кеңейтуді қарастырады. Пәннің мақсаты - молекулярлық 

медицинада биоинформатика, геномика және протеомиканы қолдану. Пәнде адамның геномын және протеомасын биомедициналық 

тұрғыдан зерттеуде биоинформатиканың әдістерін қолдануда тәжірибелік дағдыларды алу маңызды орын алады. Пәнге дайындық 

барысында онлайн-бағдарламалар арқылы маңызды рөл атқарады. 

Курс предусматривает расширение представлений о применении биоинформатики в биомедицине. Предметом дисциплины является 

использование биоинформационных знаний, геномики и протеомики применительно к  молекулярной медицине. Важное место в 

дисциплине отводится получению практических навыков по использованию методов биоинформатики для изучения  генома и 



протеома человека в биомедицинском аспекте. При подготовке к дисциплине значительная роль будет принадлежать программам 

онлайн. 

Course provides the deepening and expansion of representations about the application of bioinformatics in biomedicine. The subject of the 

discipline is the use of bioinformatic knowledge, genomics and proteomics in human molecular medicine. An important place in the discipline 

is given to the obtaining of practical skills in the use of bioinformatics methods, the genome and proteome of human properties in biomedicine. 

During the preparation for the discipline, the significant role will belong for the programs online. 

 

КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ (КП) / ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) / MAJOR DISCIPLINES (MD) 

ТАҢДАУ БОЙЫНША КОМПОНЕНТ (ТК) / КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) / ELECTIVE COMPONENT (ЕС) 

M-18 Биоремедиация технологиясы / Технология биоремедиации /  Bioremediation technology 

Коды / Код / Сode PB 3309 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Фотобиотехнология / Фотобиотехнология / Фотобиотехнология / Photobiotechnology 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Клеткалық биотехнология / 

Клеточная биотехнология /  Cell 

biotechnology 

 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Environmental Remediation 

Кредит саны / Кредиты 

/Credits 

5 Семестры / Семестры/ 

Semesters 

6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - фотоотофикалық микроорганизмдердің фотобиотехнологиясы мен олардың фотобиотехнологиядағы 

маңыздылығы, тамақ өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығын дамытудың маңызды ерекшеліктерін студенттермен 

таныстыру. микробалдырлардың адам қызметінің әртүрлі салалары үшін перспективалық шикізат ретінде: ауыл 

шаруашылығы, азық-түлік өнеркәсібі (тағамдық қоспалар), қоршаған ортаға ластаудан және ластаушы заттардан 

қорғау құралы ретінде. 

Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін студенттер: 

Фототоботехнологияны, тамақ өнеркәсібін және ауыл шаруашылығын дамытуға фототрафты микроорганизмдердің 

рөлін түсіну; 

2. фототрафиялық микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін, олардың жіктелуін, табиғатта және адам өміріндегі рөлін 

білу; 

3. жаппай өсіруге және биологиялық белсенді заттардың өндірісіне арналған микробалдырларды пайдалану 

мүмкіндігін түсіндіру; 

4. өздерінің теориялық білімдерін және тәжірибелік дағдыларын өздерінің ғылыми зерттеулерінде, фототофикалық 

ағзалармен жұмыс істеудің, таза мәдениетте оқшауланған әдістермен, оларды жаппай өсіру әдістерімен қолдануға; 

5. Фототрафикалық ағзалардың түрлі топтарының фотосинтезінің механизмдерін салыстыру. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с наиболее значимыми для фотобиотехнологии особенностями 



фототрофных микроорганизмов и их значением в фотобиотехнологии, развитии пищевой промышленности и сельском 

хозяйстве; значением микроводорослей как перспективного сырья для различных отраслей деятельности человека: 

сельского хозяйства, пищевой промышленности (пищевые добавки), в окружающей среде как средства защиты от 

загрязнений и загрязняющих веществ. 

После успешного завершения этой дисциплины студенты смогут: 

1. понимать роль фототрофных микроорганизмов в развитии фотобиотехнологии, пищевой промышленности и 

сельского хозяйства; 

2. знать основные свойства фототрофных микроорганизмов, их классификацию, роль в природе и жизни человека; 

3. объяснить возможность использования микроводорослей для массового культивирования и получения 

биологически активных веществ;  

4. применять свои теоретические знания и практические навыки в практике собственных исследований, владеть 

методами работы с фототрофными организмами, выделенными в чистую культуру, методами их массового 

культивирования; 

5. сравнивать механизмы фотосинтеза различных групп фототрофных организмов. 

The aim оf the discipline is to acquaint students with the most significant features for photobiotechnology phototrophic 

microorganisms and how general biological significance of advances in biotechnology, highlight the role of phototrophic 

microorganisms in photobiotechnology, food and agriculture development, microalgae value as a promising raw materials for 

various branches of human activity: agriculture (food additives), food industry (food additives), in the environment as a means 

of protection from pollution and pollutants getting organic food. 

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 
1. understand the  role of phototrophic microorganisms in photobiotechnology, food and agriculture development; 

2. know the  basic properties of phototrophic microorganisms, their classification, role in nature and human life; 

3. explain the possibility of using microalgae for mass cultivation and production of biologically active substances; the 

mechanism of photosynthesis of different groups of phototrophic organisms; 

4. apply their theoretical knowledge and practical skills in the practice of their own research, owning  of working methods with 

phototrophic cultures isolated in pure culture, methods of their mass cultivation; 

compare the mechanism of photosynthesis of different groups of phototrophic organisms; 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер фотобиотехнологияны дамытуда фототрафикалық 

микроорганизмдердің рөлін зерттейді. Фототрафиялық микроорганизмдерді жаппай өсіру. Фототофикалық 

микробалдырларды өсіру жүйелерінің түрлері ашық және жабық жүйелер болып табылады. Фотобиореакторлардың 

түрлері. Медицинада және ауыл шаруашылығында тамақ қоспалары үшін микробалды биомасса қолдану. Азотты 

фототрафиялық микроорганизмдер және топырақ құнарлылығындағы олардың маңызы. Фототрафиялық 

микроорганизмдерді өсіру үшін заманауи қондырғылар (реакторлар). Фототрафиялық микроорганизмдердің заманауи 

биотехнологиясының негізгі бағыттары 



В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: роль фототрофных микроорганизмов в развитии 

фотобиотехнологии. Массовое культивирование фототрофных микроорганизмов. Типы систем культивирования 

фототрофных микроводорослей - открытые и закрытые системы. Типы фотобиореакторов. Использование биомассы 

микроводорослей для пищевых добавок в медицине и сельском хозяйстве. Азотфиксирующие фототрофные 

микроорганизмы и их значение в плодородии почв. Современные установки (реакторы) для культивирования 

фототрофных микроорганизмов. Основные направления современной биотехнологии фототрофных микроорганизмов. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: The role of phototrophic microorganisms in the 

development of photobiotechnology.Mass cultivation of phototrophic microorganisms.Types of cultivation systems of 

phototrophic microalgae - open and closed systems.Types of photobioreactors (flat, tubular, deep, etc.). Their use in different 

countries.Use of microalgae biomass for food additives in medicine and agriculture.The use of microalgae in various sectors of 

human activity - in agriculture (food additives), food industry (food additives) in the field of environmental protection.Nitrogen-

fixed phototrophic microorganisms and their importance in soil fertility.Modern installations (photoreactor) for the cultivation 

of phototrophic microorganisms.The main areas of phototrophic microorganisms of modern biotechnology. 

Коды / Код / Сode ROS 4310 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Қоршаған ортаны ремедиациялау  / Ремедиация окружающей среды / Environmental Remediation 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Өнеркәсіптік биотехнология / 

Промышленная биотехнология / 

Industrial biotechnology 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау / 

Написание и защита дипломной работы (проекта) / 

Preparation and Defense of Diploma Work (Project) / 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

7 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

 

Пәннің мақсаты - оқушыларды қоршаған ортаның ластану проблемасымен көздерден алу және топырақ пен су 

экожүйелеріндегі ластаушы компоненттердің ұтқырлығын зерттеу. Қалалық, ауыл шаруашылық және өндірістік 

пейзаждардың нашарлауына байланысты экологиялық проблемаларды еңсеру үшін түрлі технологиялар мен 

мелиорация стратегиясы ескерілетін болады. 

Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін студенттер: 

1. Қоршаған ортаны қорғауға және қоршаған ортаны ұтымды пайдалануға бағытталған жаңа технологияларды, 

биотехнологиялық процестерді және жүйелерді жүйелі түрде түсінуді қалыптастырады; 

2. Табиғи ортаны тазарту үшін микроорганизмдер негізінде биологиялық өнім алу негіздерін қарастыру; 

3. биодеградация және биодеградация технологиясына әсер ететін факторлар туралы түсінік беру; 

4. Өнеркәсіптік және табиғи ластанған суды тазартудың заманауи әдістері туралы білімді жүйелеу, топырақтың 

биоремедиациясы, газды ауаға шығарындыларды тазалау және дезодорациялау. 

5. Энергия тасымалдаушыларының, биопрепараттардың және басқа да құнды өнімдердің, оның ішінде 

биопластиканың, биологиялық бұзылатын қабықшалар мен мембраналардың экологиялық таза процестерін 

қарастыру; 



6. Ластанған учаскелерді қалпына келтіру және топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру үшін биологиялық 

өнімдерді, топырақтың, судың, ауаның ластануын жоюға арналған биологиялық өнімдерді салыстыру. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с проблемой загрязнения окружающей среды из широкого круга 

источников и изучение подвижности загрязняющих компонентов в почвенных и водных экосистемах. В связи с 

деградацией городских, сельскохозяйственных и промышленных ландшафтов будут рассмотрены различные 

технологии и стратегии рекультивации для преодоления экологических проблем. 

После успешного завершения этой дисциплины студенты будут способны: 

1. сформировать системное представление о новейших технологиях, биотехнологических процессах и системах, 

ориентированных на защиту окружающей среды и рациональное природопользование;  

2. рассмотреть основы получения биопрепаратов на основе микроорганизмов для очистки природных сред;   

3. дать представление о факторах, влияющих на процессы биодеградации и технологиях биодеградации;  

4. систематизировать знания о современных методах очистки промышленных и природных загрязненных водных 

сред, биоремедиации почв, очистке и дезодорации газовоздушных выбросов.  

5. рассмотреть экологически безопасные процессы воспроизводства энергоносителей, биоудобрений и другой ценной 

продукции, в том числе биопластиков, биодеградируемых пленок и оболочек; 

6. сравнить биопрепараты для рекультивации загрязненных территорий и восстановления плодородия почв, 

биопрепараты для ликвидации загрязнения почв, воды, воздуха. 

The aim of the course is to introduce the subject of soil and water pollution from a wide range of sources and examine the 

mobility of contaminant constituents in soil and water ecosystems. Different remediation technologies and strategies to 

overcome environmental problems will be examined in relation to degraded urban, agricultural and industrial landscapes. 

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 
1. form a systematic understanding of the latest technologies, biotechnological processes and systems focused on 

environmental protection and environmental management;  

2. consider the basics of obtaining biological products based on microorganisms for purification of natural environments;  

3.  give an idea of the factors affecting the processes of biodegradation and biodegradation technologies;  

4. systematize knowledge of modern methods of cleaning of industrial and natural polluted water environments, bioremediation 

of soils, cleaning and deodorization of gas-air emissions.  

5. consider environmentally safe processes of reproduction of energy carriers, biofertilizers and other valuable products, 

including bioplastics, biodegradable films; 

6. compare biological products for remediation of contaminated areas and restoration of soil fertility, biological products for 

elimination of soil, water and air pollution. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

Бұл пән топырақ жүйелерінің қасиеттерін қоса алғанда, ластанған топырақ пен суды қалпына келтіруге қолданылатын 

экологиялық тазарту принциптерін қарастырады. Жерге және жер асты суларын қалпына келтіруде заманауи және жаңа 

мелиорациялық технологиялар және олардың шектеулері қарастырылады. 



 Пәндерді оқу барысында студенттер биосфераның ластануының негізгі түрлерін зерттейді. Ксенобиотиктердің 

биологиялық белсенділігі. Инженерлік биоремедиация: биореакторлар, биофильтрлер, компостинг, рекультивация. 

Органикалық ксенобиотиктердің биотрансформациясы. Биодеградацияны қолдану арқылы ластанған топырақты 

рекультивациялау технологиясын жетілдіру мүмкіндігі қарастырылады. Органикалық және биогенді ластанудан су мен 

шөгінділерді тазарту. Антропогендік бұзылған суларды фиторемедиациялау. Ксенобиотиктердің жинақталу дәрежесін 

анықтайтын факторлар. 

В данной дисциплине будут рассмотрены принципы ремедиации окружающей среды, которые применяются к 

рекультивации загрязненных почв и вод, включая свойства почвенных систем. Будут рассмотрены современные и 

новые технологии рекультивации и их ограничения в восстановлении почв и грунтовых вод. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие аспекты: основные виды загрязнения биосферы. 

Биологическая активность ксенобиотиков. Инженерная биоремедиация exsitu: биореакторы, биофильтры, 

компостирование, рекультивация. Биотрансформация органических ксенобиотиков. Рассмотрена возможность 

совершенствования технологий рекультивации загрязненных почв с использованием биодеструкции. Очистка воды и 

осадков от органических и биогенных загрязнений. Фиторемедиация антропогенно нарушенных вод. Накопление 

ксенобиотиков и факторы определяющие степень накопления. 

This course will examine the principles of environmental chemistry which apply to the remediation of contaminated soil and 

water, including the properties of soils systems and the factors controlling mass transport, partitioning, and chemical fate. 

Current and emerging remediation technologies and their limitations in soil and groundwater restoration are reviewed. 

During the study of the discipline students will learn following aspects:  The main types of pollution of the biosphere. 

Biological activity of xenobiotics. Natural bioremediation. Engineering bioremediation ex situ: bioreactors, biofilters, 

composting, reclamation. Biotransformation of organic xenobiotics. The possibility of improving technologies of remediation of 

contaminated soils using biodestruction. Water and sediment purification from organic and nutrient pollution. Phytoremediation 

of anthropogenic disturbed waters. Removal of heavy metals from the environment using solid phase techniques, deficiencies 

and removal prospects. Accumulation of xenobiotics, factors determining the degree of accumulation. 

M-18  Omics технологиясы / Технология Omics / Omics technology 

Коды / Код / Сode BI 3309 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Белоктық инженерия / Белковая инженерия / Protein Engineering 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты/ Prerequisite 

Биотехнология негіздері / 

Основы биотехнологии  / Basics 

of Biotechnology 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Биотехнологиядағы процесстер мен аппараттар / 

Процессы и аппараты в биотехнологии / Processes and 

devices in biotechnology 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры / 

Semesters 

6 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 Пәннің мақсаты - ірі өнеркәсіптік процестерде қолданылатын негізгі белоктардың білімі мен түсінігін қалыптастыру. 

Бұл пән өнеркәсіптік ауқымда ферменттер (атап айтқанда, микробтық) протеинінің өндірісіне, оның ішінде 



 микробтық әдістерді қолдануға, кейіннен дайындау мен тазарту әдістеріне шолу жасайды; ақуыздың жаңа 

формаларын инжиниринг арқылы анықтау арқылы ақуызды оңтайландыру. 

 Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін студенттер: 

 1. компьютерлік әдістерді пайдалана отырып ақуыздардың құрылымы мен құрылымын талдау; 

 2. анықтау, өндіру және ақуызды тазалау механизмдерін түсіну; 

 3. биохимиялық инженерлік құралдардың жұмыс механизмін түсіну (ПТР, cDNA технологиясы, ақуыздық машина 

жасау, ферменттеу және т.б.); 

 4. қосымша және геномдық ДНҚ клондауда қолданылатын стратегиялар мен әдістерді сипаттаңыз және олардың 

биотехнологиядағы рекомбинантты ақуыздардың экспрессиясын қолдануға және гендердің функциясын талдауға; 

 5. ақуыздарды әр түрлі өнеркәсіптік және ғылыми мақсаттарға қалай қолдануға болатынын түсіну. 

Целью дисциплины является формирований знаний и пониманий об основных белках, используемых в настоящее время 

в крупномасштабных промышленных процессах. Эта дисциплина сосредотачивается на обзоре производства 

ферментного (в частности микробного) белка в промышленных масштабах, включая введение в используемые 

микробные экспрессионные организмы, последующее получение и методы очистки; оптимизации белка посредством 

открытия новых форм белков с помощью инженерных разработок.  

После успешного завершения этой дисциплины студенты будут способны:  

1. проводить анализ структуры и строения белков с помощью компьютерных методов; 

2. понимать механизмы обнаружения, производства и оистки белков; 

3. понимать механизм работы инструментов биохимической инженерии (ПЦР, технология кДНК, белковая 

инженерия, ферментация и др.); 

4. описывать стратегии и методы, используемые при клонировании комплементарной и геномной ДНК, и применять 

их для экспрессии рекомбинантных белков в биотехнологии и при анализе функции генов; 

5. объяснить, как белки могут быть использованы для различных промышленных и научных целей. 

The aim of the discipline is to provide an overview of the key proteins currently used in large-scale industrial processes. This 

discipline focuses on overview of industrial scale protein production, including an introduction to applicable microbial 

expression hosts, downstream processing and purification methods, enzyme optimization through enzyme discovery and 

engineering. 

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 
1. 1. analyse the structure and construction of proteins by computer-based methods; 

2. understand how protein drugs are discovered, produced, and purified; 

3. be familiar with the tools of biochemical engineering (PCR, rDNA technology, protein engineering, protein display, 

fermentation, etc.); 

4. describe the strategies and techniques used in cloning cDNA and genomic DNA and apply them to the expression of 

recombinant proteins in biotechnology and in the analysis of gene function; 



5. explain how proteins can be used for different industrial and academic purposes such as structure determination, organic 

synthesis and drug design. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

«Белок инжинириясы» пәні белоктың құрылымдық-функционалдық байланыстары мен белок функционалдығын 

модульдеу және белоктың қажетті функциясын немесе құрылымын дамыту үшін молекулалық механизмдерде өз 

білімін кеңейтуді қалайтын студенттерге арналған. олар белок инженериясының практикалық әдістерін меңгеру үшін 

қажет, ақуыз молекулаларын жобалауда қолданылатын құралдар мен тәсілдерді, белок молекулалары және сайтқа 

бағытталған мутагенездің қазіргі заманғы оқыту әдістерін қарастырады.  

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді меңгереді: Ақуыз молекулаларының құрылымдық және 

функционалдық ұйымдастырылуы. Табиғи ақуыздарды модификациялау әдістері. Хош иісті организмдерден генді 

оқшаулау, клондау, рекомбинантты ақуыздарды, қабылдаушы ағзаларды дайындау, ақуызды білдіру және ақуызды 

тазарту. Ғылыми, медициналық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық мақсатта жаңа қасиеттері бар ақуыздарды 

жобалау және дамыту үшін қолданылатын әдістер мен технологиялар. Генетикалық әдістерді қолданатын кездейсоқ 

және сайтқа бағытталған ақуыздық мутация. In vitro, silico және de novo ақуыздарын жасау және өндіру. 

Биотехнология, медицина, фармация, тамақ өнеркәсібі және экология саласындағы ақуыздық технологияны қолдану. 

Биологиялық және химиялық тәсілдерді қолданатын комбинаторлық әдістер. 

Дисциплина "Белковая инженерия" предназначена для студентов бакалавриата, которые хотят получить 

представление о структурной организации белковых молекул и формировании их пространственной структуры, 

необходимое для освоения практических методов белковой инженерии, а также рассмотреть существующие 

инструменты и подходы, используемые при конструировании белковых молекул, современные методы изучения 

белковых молекул и сайт-направленный мутагенез. В ходе изучения дисциплины студенты изучат следующие 

аспекты: структурно-функциональная организация белковых молекул. Методы модификации природных белков. 

Выделение генов из организмов-хозяев, клонирование, получение рекомбинантных белков, экспрессия и очистка 

белков. Методы и технологии, используемые для конструирования и разработки белков с новыми свойствами для 

научных, медицинских, промышленных и сельскохозяйственных целей. Случайные и сайт-направленные мутации 

белка с использованием генетических методов. Разработка и производство белков invitro, insilico и denovo. 

Применение белковой инженерии в биотехнологии, медицине, фармации, пищевой промышленности и экологии. 

Комбинаторные методы с использованием биологического и химического подходов. 

The discipline “Protein Engineering” is designed for undergraduate students who want to expand their knowledge in molecular 

mechanisms at the basis of the structure-function relationships of proteins and the experimental approaches to modulate the 

protein functionality and to evolve a desired function or structure. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: Structural and functional organization of protein 

molecules. Methods of modification of natural proteins. Gene isolation from host organisms, cloning, preparation of 

recombinant proteins, host organisms, protein expression and protein purification. Methods and technologies used for the 

engineering and development of proteins with new properties for scientific, medical, industrial and agricultural purposes. 



Random and site-directed protein mutations using genetic techniques. Development and production of proteins in vitro, in silico 

and de novo. Application of protein engineering in biotechnology, medicine, pharmacy, food industry and ecology. 

Combinatorial methods using biological and chemical approaches. 

Коды / Код / Сode 

OGP 4310 

Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Геномика және протеомика негіздері  / Основы геномики и протеомики / Basics of Genomics and Proteomics 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Генетикалық инженерия / 

Генетическая инженерия / 

Genetic engineering 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты/ 

Postrequisites 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау / 

Написание и защита дипломной работы (проекта) / 

Preparation and Defense of Diploma Work (Project) / 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры /Семестры / 

Semesters 

7 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

Пәннің мақсаты - экология, биомедициналық және биотехнологиялық қосымшалар үшін геномдық және протеомика 

туралы ақпаратты генерациялау принциптері мен технологияларын білу және түсіну. Сонымен қатар, студенттер 

геномдық ақпараттың салыстырмалы тәсілдері арқылы организмнің алуан түрлілігін және эволюциясын түсінеді. 

Студенттер қолданбалы және салыстырмалы биоинформатика арқылы, эволюциядағы адам геномикасы және 

функционалдық геномикадағы дағдыларды меңгереді. 

Бұл пәнді табысты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1. протеомиктерді зерттеуде қолданылатын негізгі технологияларды білу; 

2. Функционалдық геномикада микроағзалар, келесі ұрпақ секвенирования технологиясы, mRNA экспрессиясы және 

miRNA экспрессиясы сияқты техниканы анықтау және талқылау; скринингтің қазіргі заманғы әдістеріне негізделген 

биотехнологиялық зерттеулер үшін препараттарды, құрылғылар мен жабдықтарды дамыту негіздері мен 

принциптерін, протеиндерді болжау функцияларын және т.б. 

3. ақуыз өнімдерінің протеомы мен биотехнологиясын зерттеуге жаңа ақпараттық технологияларды қолдану; 

4. молекулярлық медицина, геномдық және протеомиялық зерттеулер саласында алынған нәтижелерді мағыналы 

түсіндіру үшін кәсіби проблемаларды шешу үшін заманауи компьютерлік технологияларды қолдануды ажырата білу; 

5. Ауыл шаруашылығында функционалдық геномика мен протеомиканың қолданысын, экотоксикология мен адам 

денсаулығының мәселелерін талқылау. 

Целью дисциплины является формирование знаний и пониманий принципов и технологий использования информации 

геномики и протеомики для экологических, биомедицинских и биотехнологических целей. Кроме того, студенты 

получат знания о том, как взаимосвязь разнообразия организмов и эволюции могут быть поняты через сравнительные 

подходы геномной информации. Студенты получат навыки в прикладной биоинформатике, сравнительной, 

эволюционной геномике человека и функциональной геномике. 

После успешного завершения этой дисциплины студенты будут способны: 

1. знать и понимать основные технологии, используемые в геномных и протеомных исследованиях; 

2. определять и обсуждать методы, используемые в функциональной геномике, такие как микрочипы, технологии 



секвенирования следующего поколения, экспрессия мРНК и экспрессия микроРНК; обосновать основы и принципы 

разработки лекарственных средств, устройств и оборудования для биотехнологических исследований на основе 

современных методов скрининга, прогнозирования функций и структур; 

3. использовать новые информационные технологии в изучении протеома и биотехнологии производства белковых 

продуктов; 

4. дифференцировать применение современных компьютерных технологий для решения профессиональных задач с 

целью интерпретации результатов, полученных в области молекулярной медицины, геномных и протеомных 

исследований; 

5. обсуждать использование функциональной геномики и протеомики в сельском хозяйстве, экотоксикологии и 

здравоохранении. 

The aim of the discipline is to provide knowledge and understanding of principles and technologies for generating genomic and 

proteomics information for ecological, biomedical and biotechnological applications. Moreover, the students will obtain the 

knowledge of how organismic diversity and evolution can be understood through comparative approaches of genomic 

information. Students would gain skills in applied bioinformatics, comparative, evolutionary, human genomics and functional 

genomics.  

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 
1. know the basic technologies used in proteomics research; 

2. identify and discuss the techniques used in functional genomics such as microarrays, next generation sequencing technology, 

mRNA expression and miRNA expression; andainthe bases and principles of the development of drugs, devices and equipment 

for biotechnological research based on modern methods of screening, prediction functions and structures, etc. proteins; 

3. use of new information technologies in the study of the proteome and biotechnology production of protein products; 

4.  differentiate to apply modern computer technology for solving professional problems to a meaningful interpretation of the 

results obtained in the field of molecular medicine, genomic and proteomic research; 

5. discuss the uses of functional genomics and proteomics in agriculture, ecotoxicology and human health. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

«Геномика және gротеомика негіздері» пәндері геномика және протеомиканың білімін кеңейтуді қалайтын 

студенттерге арналған. Ғылымның өркендеуіне байланысты, геномикаға, протеомиктерге және гендер, белоктар, 

геномдар және протеомдар туралы әртүрлі мәліметтерді сақтайтын деректер базасы студенттерге таныстырылады. 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: геномикаға және протеомикаға 

кіріспе. Адам геномын реттеп отыру. Бір нуклеотидтік полиморфизмдер. Гендік өрнекті анықтау әдістері. 

Функционалдық, құрылымдық және салыстырмалы геномика. Генетикалық тестілеу. Бұқаралық технологияны 

қолдану. Фармакогеномика және технология. Генемдар картасы және модульдік протеомиктер. Ақуызды бөлу және 

анықтау. Масс-спектрометрия. Адамның протеумы және әлеуметтік маңызды ауруларды емдеу. Прокариоттар мен 

эукариоттардағы геномның құрылымдық ұйымдастыру. ДНҚ-ның дәйектелуінің және ауқымды жобаларға көшуінің 

принциптері Салыстырмалы геномика, молекулярлық маркерлерді анықтау және классификациялау - 



16Стрентадиспенсинг / жүйелеу, ЭСТ және СНП. 

Дисциплина "Основы геномики и протеомики” предназначена для студентов бакалавриата, желающих расширить свои 

знания в области геномики и протеомики. Дисциплина имеет дело с быстро развивающейся научной областью, которая 

знакомит студентов с геномикой, протеомикой и базой данных, которые хранят различную информацию о генах, 

белках, геномах и протеомах.  

 В ходе изучения дисциплины студентами будут изучены следующие аспекты: Введение в геномику и протеомику. 

Секвенирование генома человека. Однонуклеотидные полиморфизмы. Методы идентификации экспрессии генов. 

Функциональная, структурная и сравнительная геномика. Генетическое тестирование. Использование массивных 

технологий. Фармакогеномика и технологии. Карта клеток и модульная протеомика. Разделение и обнаружение белка. 

Масс-спектрометрия. Протеом человека и лечение социально значимых заболеваний. Структурная организация генома 

у прокариот и эукариот. Принципы секвенирования ДНК и переход к масштабным проектам. Сравнительная геномика, 

идентификация и классификация с использованием молекулярных маркеров-16Srrnatyping / sequencing, EST и SNP. 

The discipline “Basis of genomics and proteomics” is designed for undergraduate students who want to expand their knowledge 

in the fields of genomics and proteomics. It deals with a rapidly evolving scientific area that introduces students into genomes, 

proteomes and databases that store various data about genes, proteins, genomes and proteomes.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: major differences between prokaryotic and eukaryotic 

genomes, basic proteomics and its applications. Key technologies and their applications to the study of human and model 

organism genomes. Introduction to genomics and proteomics. Sequencing of the human genome. Single nucleotide 

polymorphisms. Techniques for identifying gene expression patterns. Functional, structural and comparative genomics. Genetic 

testing. Use of array technologies. Pharmacogenomics and high-throughput technologies. Cell map and modular proteomics. 

Protein separations and detection. Mass spectrometry.  SAGE and differential proteomics, protein-protein interactions, hybrid 

yeast system. Human proteome and treatment of socially significant diseases. Structural organization of the genome in 

prokaryotes and eukaryotes. Principles of DNA sequencing and transition to large-scale projects.Comparative genomics, 

identification and classification using molecular markers-16S rRNA typing / sequencing, EST and SNP. 

M-19 Биообъектілер / Биообъекты / Bio-objects 

Коды / Код / Сode IK 4311 Пән атауы / Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Иммобилизацияланған клеткалар / Иммобилизованные клетки / Immobilized cells 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Медициналық  биотехнология / 

Медицинская биотехнология / 

Medical biotechnology 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау / 

Написание и защита дипломной работы (проекта) / 

Preparation and Defense of Diploma Work (Project) / 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры /Семестры / 

Semesters 

7 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                           

Пәннің мақсаты - биотехнологияда иммобилизденген клеткаларды пайдалану мүмкіндіктері мен перспективаларын 

бағалауға студенттердің білімі мен қабілетін қалыптастыру. Клеткалар мен ферменттердің иммобилизациясының 



 теориялық принциптері, инженерлік энзимологияның негізгі принциптері мен теориялық негіздері туралы түсінік 

береді. 

Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 

Биотехнологиялық өндірістегі иммобилденген биологиялық жасушалардың рөлін түсіну; 

2. жасушалардың және ферменттердің иммобилизациясының теориялық негіздерін түсіндіру; иммобилизацияланған 

жасушалар мен ферменттер негізінде биокатализаторларды алу әдістері, оларды қолдану жолдары; 

3. Иммобилизденген жасушалар мен ферменттер арқылы биокаталитикалық процестер үшін оңтайлы жағдайларды 

таңдауға; ферменттер мен жасушаларды иммобилизациялаудың ең жақсы әдісін таңдау; 

4. иммобилизденген клеткалар мен ферменттер арқылы каталитикалық процестердің кинетикалық параметрлерін 

анықтау; 

5. қауіпсіздік техникасы ережелеріне және өнеркәсіптік гигиенаға сәйкестікті қамтамасыз ету кезінде 

иммобилизденген ферменттер мен жасушаларды пайдалану. 

Целью дисциплины является формирование знаний и способности студентов оценивать возможности и перспективы 

использования иммобилизованных клеток в биотехнологии. Дисциплина дает представление о теоретических 

принципах иммобилизации клеток и ферментов, основных принципах и теоретических основах инженерной 

энзимологии. 

После успешного завершения этой дисциплины у студентов будут сформированы способности:  

1. понимать роль иммобилизованных биологических клеток в биотехнологическом производстве; 

2. объяснить теоретические основы иммобилизации клеток и ферментов; методов получения биокатализаторов на 

основе иммобилизованных клеток и ферментов, путей их применения; 

3. уметь выбирать оптимальные условия проведения биокаталитических процессов с использованием 

иммобилизованных клеток и ферментов; выбирать оптимальный метод иммобилизации ферментов и клеток; 

4. определять кинетические параметры каталитических процессов с использованием иммобилизованных клеток и 

ферментов;  

5. способны применять иммобилизованные ферменты и клетки и обеспечивать при этом выполнение правил техники 

безопасности и производственной санитарии. 

The aim of the discipline is to form the ability of students to assess the possibilities and prospects for the use of immobilized 

cells in biotechnology.The discipline gives an idea of the theoretical principles of the immobilization of cells and enzymes, the 

basic principles and theoretical principles of engineering enzymology. 

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 
1. understand the role of immobilized biological cells in biotechnological production; 

2. explain the theoretical foundations of cell and enzyme immobilization; methods of obtaining biocatalysts based on 

immobilized cells and enzymes, ways of their application; 

3. choose the optimal conditions for biocatalytic processes using immobilized cells and enzymes; choose the best method of 



immobilization of enzymes and cells; 

4. determine the kinetic parameters of catalytic processes using immobilized cells and enzymes; 

5.  use immobilized enzymes and cells and ensure compliance with safety regulations and industrial sanitation. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

«Иммобилизденген жасушалар» пәні ферменттер мен иммобилизацияланған жүйелер саласындағы медициналық 

ферменттер, азық-түлік өнеркәсібі және өнеркәсіптің басқа салаларында өз білімін кеңейтуді қалайтын студенттерге 

арналған., Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: 

Дисциплина "Иммобилизованные клетки" предназначена для студентов бакалавриата, желающих расширить свои 

знания в области ферментных и иммобилизованных систем, применения ферментов в медицине, пищевой 

промышленности, и других областях отраслей. В ходе изучения дисциплины студентами будут изучены следующие 

аспекты: 

The discipline “Immobilized cells” is designed for undergraduate students who want to expand their knowledge in the fields of 

immobilized systems and use of enzymes in medicine, food, organic synthesis and other areas sectors. During the study of the 

discipline students will learn following aspects: 

Коды / Код / Сode FI 4312 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Ферменттік инженерия / Ферментная инженерия / Enzyme Engineering 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Геномика және протеомика 

негіздері / Основы геномики и 

протеомики/ Basics of Genomics 

and Proteomics 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау / 

Написание и защита дипломной работы (проекта) / 

Preparation and Defense of Diploma Work (Project) / 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры/Семестры / 

Semesters 

7 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

Пәннің мақсаты - ірі өнеркәсіптік процестерде қолданылатын негізгі ферменттер туралы білімді қалыптастыру және 

түсіну. Бұл пән өнеркәсіптік ауқымда ферменттер өндірісіне, оның ішінде микробтық әдістерді қолдануға, кейіннен 

өндіру және тазарту әдістеріне шолу жасайды; инжиниринг арқылы ферменттердің жаңа формаларын ашу арқылы 

ферментті оңтайландыру. 

Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 

1. ферменттердің өнеркәсіптік өндірісінде, ақуыз өндірісінен тазартуға дейін және соңғы ферментті өндіру 

процестерін түсіндіру; 

2. генетикалық және биохимиялық әдістерді қолдану арқылы өнеркәсіптік ферменттерді таңдау және оңтайландыру 

әдістерін салыстыру; 

3. Өндірістік химия өнімдерін өндіруге арналған микроорганизмдердің метаболиздік техникасының принциптері мен 

әдістерін талдау; 

4. Өнеркәсіптегі қолданыстағы қосымшалармен фермент технологияларын қолданудың әр түрлі әдістерін салыстыру 

және салыстыруға; 



5. Оңтайлы биотехнологиялық процесстерді таңдау үшін негізгі аралық өнімдер мен мақсатты өнімдердің 

биосинтезінің мүмкін жолдарын айқындау; 

6. ферменттердің әрекетін және функциясын, олардың өнеркәсіптік өндірісін және тамақ өнімдерін өндіру мен 

өңдеуді пайдалануды білу. 

Целью дисциплины является формирований знаний и пониманий об основных ферментах, используемых в настоящее 

время в крупномасштабных промышленных процессах. Эта дисциплина сосредотачивается на обзоре производства 

ферментного белка в промышленных масштабах, включая введение в используемые микробные экспрессионные 

организмы, последующее получение и методы очистки; оптимизации фермента посредством открытия новых форм 

ферментов с помощью инженерных разработок.  

После успешного завершения этой дисциплины у студентов будут сформированы способности:   

1. объяснить процессы, происходящие в промышленном производстве ферментов, от производства белка до очистки и 

получения конечного фермента; 

2. сравнение методов выбора и оптимизации промышленных ферментов с использованием генетических и 

биохимических методов; 

3. анализ принципов и методов метаболической инженерии микроорганизмовдля получения промышленных 

химических веществ; 

4. сравнивать и сопоставлять различные методы использования ферментных технологий в прошлом с существующими 

приложениями в различных областях промышленности; 

5. определять возможные пути биосинтеза ключевых интермедиатов и целевых продуктов для выбора оптимальных 

биотехнологических процессов; 

6. применять знания о действии и функции ферментов, об их промышленном производстве и эксплуатации в 

производстве и переработке пищевых продуктов. 

The aim of the discipline is to provide an overview of the key enzymes currently used in large-scale industrial processes. This 

discipline focuses on overview of industrial scale protein production, including an introduction to applicable microbial 

expression hosts, downstream processing and purification methods, and enzyme optimization through enzyme discovery and 

engineering.  

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 

1. explain the processes involved in industrial enzyme production, from protein production to purification and formulation; 

2. compare the  methods for selection and optimisation of industrial enzymes using genetic and biochemical techniques; 

3. analyze principles and methods of metabolic engineering of microorganisms to produce industrial chemicals; 

4. compare and contrast the historical uses of enzyme technology with current applications in a diverse range of industries; 

5. determine the possible ways of biosynthesis of key intermediates and target products for the selection of the optimal 

biotechnological process; 



6. apply knowledge about effect and function of enzymes, about thier industrial production and exploitation in food 

production and food – processing. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

«Ферменттік инженерия» пәні ферменттер мен иммобилизацияланған жүйелер туралы білімдерін кеңейтуді, 

медицинадағы ферменттерді, тамақ өнеркәсібін және басқа салалардың басқа салаларын қолдануды қалайтын 

студенттерге арналған. Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер ферментативті катализ және ферменттік 

ингибирлеуді зерттейді. Лигнин құрылымы мен ферменттері. Өнеркәсіптік ферменттердің көздері (табиғи және 

рекомбинантты). Ферменттердің ауқымды өнеркәсіптік өндірісі. Жаңа және жақсартылған ферменттерге арналған 

скрининг. Метаболік техника. Ферменттері талшы өсімдіктер. Жанармай өндірісіндегі ферменттер. Тамақ 

өнімдеріндегі ферменттер. 

Дисциплина "Ферментная инженерия" предназначена для студентов бакалавриата, желающих расширить свои знания 

в области ферментных и иммобилизованных систем, применения ферментов в медицине, пищевой промышленности, 

и других областях отраслей. В ходе изучения дисциплины студентами будут изучены следующие аспекты: 

ферментативный катализ и ингибирование ферментов. Структура лигнина и ферменты. Источники промышленных 

ферментов (природные и рекомбинантные). Крупномасштабное промышленное производство ферментов. Скрининг 

новых и улучшенных ферментов. Метаболическая инженерия. Ферменты в производстве растительных волокон. 

Ферменты в производстве топлива. Ферменты в производстве пищевых продуктов. 

The discipline “Enzyme Engineering” is designed for undergraduate students who want to expand their knowledge in the fields 

of biosensors and immobilized systems and use of enzymes in medicine, food, organic synthesis, genetics and other areas 

sectors. During the study of the discipline students will learn following aspects: Enzymatic catalysis and inhibition. Structure 

of carbohydrates. Lignin structure and enzymes. Sources of industrial enzymes (natural and recombinant). Large-scale 

industrial production of enzymes. Screening of new and improved enzymes. Metabolic engineering. Enzymes in the production 

of vegetable fiber. Enzymes in fuel production. Enzymes in food production. 

M-19 Медициналық материалдар / Медицинские изделия / Medicaldevices 

Коды / Код / Сode MV 4311 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Медициналық визуализация/ Медицинская визуализация / Medical imaging 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биологиялық визуализация / 

Биологическая визуализация / 

Biological imaging 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау / 

Написание и защита дипломной работы (проекта) / 

Preparation and Defense of Diploma Work (Project) / 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры/Семестры / 

Semesters 

7 

Пәннің мақсаты / Цель 

дисциплины / Aim оf discipline                            

 

 

Пәннің мақсаты - студенттерді медицина және биомедициналық зерттеулер шеңберінде әдістемелер мен қосымша, 

заманауи бейнелеу технологиясының негіздерін таныстыру. 

Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 

1. Медициналық бейнелеудің әдістерінің негізіндегі негізгі ғылыми принциптерін түсіндіру; 



 2. Медициналық бейнелеудің негізгі әдістерінің жұмыс режимін анықтау; 

3. негізгі бейнелеу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіну; 

4.Медициналық зерттеулер мен бейнелеу рәсімдерінің негізінде жатқан физикалық тұжырымдамалар мен 

технологиялық принциптерді талқылау; 

5. пәннің нақты терминологиясын қолдану арқылы медициналық бейнелеу технологиясын, аспап жасау және физика 

теорияларын дәлелдеу 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами современных технологий медицинской 

визуализации, включая методы и прикладные программы в области медицины и биомедицинских исследований.  

После успешного завершения этой дисциплины, у студентов будут сформированы следующие способности: 

1. объяснить основные научные принципы основных методов медицинской визуализации; 

2. раскрыть режим работы основных методов медицинской визуализации; 

3. понимать преимуществ и недостаткои основных методов визуализации; 

4. обсудить физические концепции и технологические принципы, лежащие в основе медицинских исследований и 

процедур визуализации; 

5. аргументировать теорию технологии, приборостроения и физики в медицинской визуализации с использованием 

специфической терминологии дисциплины. 

The aim of the discipline is to introduce students with the fundamentals of modern imaging technologies, including techniques 

and applications within medicine and biomedical research.  

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 

1. explain the underlying scientific principles of the major medical imaging techniques; 

2. explain the mode of operation of the major medical imaging techniques; 

3. understand the advantages and disadvantages of the major imaging techniques;  

4. discuss physics concepts and technological principles that underpin medical imaging examinations and procedures; 

5. explain theory of technology, instrumentation and physics in Medical Imaging using discipline specific terminology. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

 

«Медициналық визуализация» пәні медицинада бейнелеу саласында өз білімін кеңейтуді қалайтын студенттерге 

арналған, әсіресе заманауи медицина технологиясы негіздерімен. 

Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер келесі аспектілерді қарастырады: заманауи медицинаның ажырамас 

бөлігі ретінде бейнелеу. Кескінді қалпына келтіру алгоритмдерін жасау. Аурулар диагностикасында адам ағзасының 

имиджі үшін құрылғылар мен жүйелерді дамыту. Медициналық көріністегі математикалық талдауды қолдану. 

Биологиялық сигналдарды алу және талдау үшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және 

тестілеу. Рентген және рентгендік әдістер. Есептелген томография деректерін өңдеу. Есептелген томографияның 

принциптері. Магнитті резонансты бейнелеу жүйесі. Ультрадыбыстық диагностика жүйесі. Оптикалық және рентгенді 

бейнелеу жүйесі, сигнал және сурет талдау әдістері 

Дисциплина “Медицинская визуализация” предназначена для студентов, которые хотят расширить свои знания в 



области медицинской визуализации, в особенности с основами современных технологий медицинской визуализации. 

В ходе изучения дисциплины студентами будут изучены следующие аспекты: Изображение как неотъемлемая часть 

современной медицины. Разработка алгоритмов восстановления изображений. Разработка приборов и систем для 

изображения организма человека в диагностике заболеваний. Применение математического анализа в медицинской 

визуализации. Проектирование и тестирование аппаратно-программного обеспечения для получения и анализа 

биологических сигналов. Рентгенографические и рентгеновские методы. Обработка данных компьютерной 

томографии. Принципы компьютерной томографии. Система магнитно-резонансной томографии. Ультразвуковая 

система визуализации. Оптические и рентгеновские системы визуализации, методы анализа сигналов и изображений. 

The discipline “Medical imaging” is designed for undergraduate students who want to expand their knowledge in the fields 

medical imaging.  

During the study of the discipline students will learn following aspects: Image as an integral part of the modern medical.  

Design of image reconstruction algorithms. Development of devices and systems for the image of the human body in the 

diagnosis of diseases. Application of mathematical analysis in medical imaging. Physical phenomena such as sound, radiation, 

magnetism and light with high-speed electronic data processing, analysis and display to create an image. Design and testing of 

hardware and software for obtaining and analyzing biological signals. Radiographic and x-ray methods. Computer tomography 

data processing. Principles of computed tomography.  MRI (magnetic resonance imaging) system. Ultrasonic imaging system. 

Optical and x-ray imaging systems, signal and image analysis methods. 

Коды / Код / Сode BI 4312 Пән атауы /  Наименование дисциплины / Name оf discipline 
Биоаппаратура / Биоаппаратура / Bioinstrumentation 

Пререквезиттер / 

Пререквизиты / Prerequisites 

Биофизика / Биофизика / 

Biophysics 

Постреквезиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisites 

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау / 

Написание и защита дипломной работы (проекта) / 

Preparation and Defense of Diploma Work (Project) / 

Кредит саны / Кредиты / 

Credits 

5 Семестры / Семестры/ 

Semesters  

7 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

Курстың мақсаты клиникалық және зерттеу өлшемдерінде қолданылатын биоинстратацияның іргелі принциптерін 

түсіндіру, ауруды диагностикалау мен емдеуде қолданылатын аспаптарды әзірлеу, электроника мен өлшеу әдістерін 

қолдану, соның ішінде жүрек мониторлары, қарқынды терапия құралдары және көптеген басқалар. электрондық 

құрылғылар. 

Бұл пәнді табысты аяқтағаннан кейін студенттер: 

1. денсаулық жағдайын диагностикалауға, бақылауға және басқаруға арналған бірқатар әдістерді сипаттау; 

2. биомедициналық құралдармен байланысты пациенттердің қауіпсіздігі мәселелерін анықтау, түсіндіру және бағалау; 

3. биомедициналық аспаптар мен клиникалық іске асыру үшін қауіпсіздік тұжырымдамаларын қолдану және бағалау; 

4. жоғары жылдамдықты электронды деректерді өңдеу арқылы дыбыс, радиация, магнетизм және жарық секілді 

физикалық құбылыстар туралы білімді қолдануға; 



5. түрлендіргіштердің жұмыс істеу принциптерін, күшейткіштерді және сигналдарды өңдеуді, жазба және дисплейді 

пайдалану. 

Целью курса является изучение фундаментальных принципов биоаппаратуры, используемых в клинических и 

исследовательских работах, применение электроники и измерительных методов для разработки устройств, 

используемых в диагностике и лечении заболеваний, в том числе кардиомониторов, оборудования интенсивной 

терапии, кардиостимуляторов и многих других электронных устройств. 

После успешного завершения этой дисциплины, у студентов будут сформированы следующие способности: 

1. опсание ряда методов, используемых для диагностики, мониторинга и управления состоянием здоровья; 

2. выявление, объяснение и оценка вопросов безопасности пациентов, связанных с биоаппаратурой; 

3. применение и оценка концепций безопасности биоаппаратруры и клинического использования; 

4. применение знаний о физических явлениях, таких как звук, излучение, магнетизм и свет (с помощью 

высокоскоростной электронной обработки данных); 

5. использование принципов работы преобразователя, усилителя и обработки сигнала, записи и отображения. 

The aim of the course is to explain fundamental principles of bioinstrumentation used in clinical and research measurements, 

application of electronics and measurement techniques to develop devices used in the diagnosis and treatment of disease, 

including heart monitors, intensive care equipment, cardiac pacemakers and many other electronic devices.  

After successful completion of this discipline students are expected to be able to: 

1. describe a range of methods used to diagnose, monitor and manage health conditions; 

2. identify, explain and judge patient safety issues related to biomedical instrumentation; 

3. apply and evaluate safety concepts for biomedical instrumentation and clinical implementation; 

4. apply knowledge about physical phenomena such as sound, radiation, magnetism, and light with high-speed electronic data 

processing; 

5. use principles of transducer operation, amplifiers and signal processing, recording and display. 

Пәннің қысқаша мазмұны / 

Аннотация дисциплины / 

Abstract оf discipline 

Пәндерді оқу барысында студенттер келесі аспектілерді үйренеді: Клиникалық және зерттеу өлшемдерінде 

қолданылатын медициналық және биологиялық жабдықтардың негізгі принциптері: конвертер, күшейткіштер және 

сигналдарды өңдеу, жазба және дисплей принциптері. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды әзірлеу және өндіру. 

Тірек-қимыл аппаратының, жүрек-қантамырлық және басқа да протездік құрылғыларды жобалау. Жүйе, ЭКГ, ЭМГ 

және ЭЭГ. Биомедициналық сенсорлық жабдықты жобалау және жинақтау. Биомедицинадағы негізгі сенсорлар, 

биологиялық сигналды өлшеу, жайластыру, сандықтау және талдау. Жүрек мониторлары, қарқынды терапия 

құралдары, ауруларды диагностикалау және емдеуге арналған электронды құрылғылар. Сүйектердің, буындардың 

және бұлшықеттердің функцияларын түсінуге, сондай-ақ буындардың жасанды алмастыруларын жобалауға арналған 

инженерлік және есептеу механикасының әдістері. 

В ходе изучения дисциплины студентами будут изучены следующие аспекты: основные принципы работы медико-

биологического оборудования, используемого в клинических и научно-исследовательских измерениях: принципы 



работы преобразователя, усилителя и обработки сигналов, записи и отображения. Разработка и производство изделий 

медицинского назначения. Конструкция опорно-двигательных, сердечно-сосудистых и других протезных устройств. 

Системы ЭКГ, ЭМГ и ЭЭГ. Проектирование и монтаж биомедицинского сенсорного оборудования. Базовые датчики 

в биомедицине, измерение биологических сигналов, кондиционирование, оцифровка и анализ. Электронные 

устройства: кардиомониторы, оборудование интенсивной терапии, кардиостимуляторы для диагностики и лечения 

заболеваний. Методы инженерной и вычислительной механики для понимания функций костей, суставов и мышц, а 

также для проектирования искусственных суставов. 

During the study of the discipline students will learn following aspects: The basic principles of medical and biological 

equipment used in clinical and research measurements: the principles of the Converter, amplifiers and signal processing, 

recording and display. Development and manufacture of medical devices. The design of the musculoskeletal, cardiovascular 

and other prosthetic devices. System, ECG, EMG and EEG. Design and Assembly of biomedical sensor equipment. Basic 

sensors in Biomedicine, biological signal measurement, conditioning, digitization and analysis. Electronic devices such as heart 

monitors, intensive care equipment, pacemakers for the diagnosis and treatment of diseases.Methods of engineering and 

computational mechanics to understand the functions of bones, joints and muscles, as well as for designing artificial 

replacements of joints. 

 



«Inclusion of the EP in the Registry» 

 

№ Name of field Comment 

1  Registration number  

2  Code and classification of the education 

area 

6В05 Natural sciences, mathematics and statistics 

3  Code and classification of training fields 6В051 Biological and related sciences 

4  Name of the educational program (EP) Biological engineering 

5  Type of EP Ongoing 

6  Aim of EP Forming of main professional competencies in the 

field of biological engineering, as well as the 
formation of a national model of continuing 

education, integrated into the global educational 

space. The implementation of the educational 
program is aimed at the formation of the personality 

of a specialist capable to: 

 solve professional problems in the field of 

bioengineering, based on knowledge of the 
structure of biological macromolecules and their 

functions; 

 use the basic concepts of probability and 

statistics; statistical methods and patterns of 

probability distribution related to bioengineering 
data; 

 use basic image processing technologies, design 

and analysis of diagnostic and visualized measuring 

systems; 

 use equipment for fermentation and processing of 
raw materials in the biotechnology industry; to 

build a personal educational trajectory. 

7  Уровень НРК  6 

8  Уровень ОРК 6 

9  Distinctive features of EP а) No;  

б) Joint EP (JEP)  

с) Double degree EP (DDEP) 

University partner (JEP) This field should be displayed if “Joint EP (JEP)” is 
selected in the field “Distinctive features of the EP” 

University partner (DDEP) This field should be displayed if “Double Diploma 

EP (DDEP)” is selected in the  field “Distinctive 

features of EP” 

10 Learning outcomes  ON1 - the ability to use modern engineering tools, 

methods and processes in the practice of biomedical 

engineering; 
ON 2 - the ability to use programming, statistics 

and graphics to provide skills for modeling, 

modifying and testing known biomedical systems 

and behavioral devices; 
ON 3 - choose adequate methods of molecular and 

cellular biology to create organisms with desired 

properties; 
ON 4 - the ability to actually perform the task in 

accordance with the policies, procedures and 

recommendations of the bioengineering industry; 

ON 5 - analyze the properties of materials, methods 
and processing steps to create composites;  

ON 6 - master the methods of product design and 



equipment development, biomedical imaging, 

biomechanics, biomaterials and research and 
analysis of biomedical devices; 

ON 7 - possession of standard methods for working 

with DNA and general methods for cloning DNA 

sequences; 
ON 8 - understanding of the principles and methods 

of genetic engineering, as well as its application in 

various biological systems; 
ON 9 - analyze the features of engineering support 

of biotechnological production, the principles of 

cultivation of industrial biological objects, the main 
methods of isolation and purification of target 

products; 

ON 10 - select selection criteria and quality 

assessment methods necessary for the production of 
a specific target product; 

ON 11 - analyze the similarities and differences 

between organisms, the relationship between 
structure and function at all levels of biological 

organization; 

ON 12 - search and use the information necessary 

for the effective implementation of professional 
tasks and personal development. 

11 Form of training Full time 

12 Language of training English 

13 Amount of credits 240 hours 

14 Academic degree awarded Bachelor of Natural Science in "Bioengineering"   

1  Availability of supplement to the license 

for the direction of training 

 

2  Accreditation of the EP Presence 

Availability of application to the license 

for the direction of training 

 

Accreditation of the EP  

 



The matrix of attainability of the formed learning outcomes of the educational program "Bioengineering" with the use of academic disciplines 

   The name of the 

course 

Brief description of the course  Number 

of 

credits 

Forming learning outcomes (codes) 

ON1 ON2 ON3 ON4 ON5 ON6 ON7 ON8 ON9 ON10 ON11 ON12 

The cycle of basic disciplines. Component of high education institutes.  

М-4 Biodiversity 

1 Plant biodiversity 

 

  

The aim of the course is to form student’s 

knowledge about plants species diversity 

through the study of morphological, 

anatomical, and life cycle features of the 
major divisions of organisms traditionally 

grouped in botany. An introduction to the 

principles and mechanics of evolution and 
classification provides the framework for 

understanding how these divisions are 

defined. 

6 +  + + +  +      

2 Animal 
biodiversity 

The aim of the course is to form student’s 
knowledge about the human diversity of the 

surrounding living organisms and their 

communities in the biosphere of the Earth;, 
variety of structures, functions and 

adaptations of protozoa and animals as well 

as the basic principles and procedures of 

modern animal classification.  

6 +  + + +  +      

3 Professional 

(pedagogical) 

practice 

The aim of the practice is to pre-testing of 

the developed software and the formation of 

the proposals, but to implement them 
immediately in the workplace. Students will 

be familiar with structure the entity and its 

departments, the principles of management 

and job managements at the entity. 

2 

+  + + +  +      

М-5 Fundamentals of natural science 

4 Physics The aim of the course is a formation of 

students' knowledge and understanding of 

modern physical picture of the world, 
fundamental concepts, laws and theories of 

classical and modern physics, methods of 

physical research; mastery of techniques and 

5 + +  +  +    +   



methods of solving specific problems in 

various fields of physics. 

5 Mathematics The aim of the course is a formation of 
students' knowledge and understanding of the 

theory of real numbers and achievement a level 

of mastery of mathematics that will serve them 
well in life and professional area at the highest 

possible level. 

5 + +  +  +    +   

М-6 Physico-chemical biology 

6 Biological 
imaging 

The aim of the course is a formation of 
students' knowledge and understanding of the 

techniques used in a variety of imaging 

modalities, which include x-ray imaging, 
computed tomography, magnetic resonance 

imaging, nuclear medicine, ultrasound imaging, 

and photoacoustic imaging. The fundamental 

principles and engineering underlying each 
imaging modality and a performance analysis 

of each system. 

5 +  + +   + +  +  + 

7 Biophysics The aim of the course is a formation of 
students' knowledge and understanding of the 

most important physical processes occurring in 

living organisms, modern view of molecular 

and cellular biology as seen from the 
perspective of physics such as applying 

physical principles and techniques to different 

problems in biology. 

5 +  + +   + +  +  + 

М-7 General chemistry 

8 Inorganic and 

Organic 

Chemistry 

The aim of the course is to form a system of 

knowledge and understanding of the basic 

concepts, laws and theories of inorganic and 
organic chemistry which allow to establish a 

causal connection between the structure of 

molecules and their reactivity, to explain the 
variety of chemical phenomena and properties 

of substances. 

5  +   +   + + + + + 

9 Biochemistry 

 

The aim of the course is to provide an 

overview of the main aspects of biochemistry 

6

6 

 +   +   + + + + + 



by relating molecular interactions to their 

effects on the organism including the 
structure, properties and function of 

biologically significant molecules, their 

transformations in the process of life to 

understand the molecular basis of life. 

М-8 The functioning of living systems 

10 Microorganisms 

and viruses 

The aim of the course is to give and expand 

knowledge of the microscopic world, in 

general, or for use in professional or graduate 
school. This course covers the structure and 

function of bacteria and viruses; microbial 

genetics, ecology, taxonomy of microbial 
groups and the study of microbes.   

5

5 

 +   +   + + + + + 

11 Physiology of 

plants and animals 

The aim of the course is to form the ability to 

understand and evaluate the features of the 

physiology and biochemical mechanisms of 
metabolic processes of plants and animals; the 

mechanisms of regulation and integration of 

the basic vital functions of living organisms at 
different levels of their structural organization. 

5 + +  +  +  +  +   

М-9 Introduction to Biotechnology 

12 Basics of 

Biotechnology 

The aim of the course is to introduce students 

with basic principles of biotechnology, 
characteristics of applied biotechnological 

objects, pathways of their creation and 

technological approaches to obtain the target 
products including techniques of cultivation of 

microbial, plant and animal cells and the main 

technologies of producing biotechnological 

products.  

6  + +   +  + + + + + 

13 Professional 

(industrial and 

pedagogical) 
practice 

The aim of the practice is to pre-testing of the 

developed software and the formation of the 

proposals, but to implement them immediately 
in the workplace. Students will be familiar 

with structure the entity and its departments, 

the principles of management and job 

managements at the entity. 

3  + +   +  + + + + + 



М-10 Mathematical analysis 

14 Statistics in 

bioengineering 

The aim of the course is to a form a students' 

knowledge and understanding  of  the modern 
statistical methodology in designing, 

analyzing, interpreting and presenting 

biological experiments and observations, also 
to equip the participants with descriptive 

statistical concepts and tools for relating 

biological outcomes to multiple possible 
explanatory variables.   

5 + + +  +  + + + + +  

15 Professional 

(industrial and 

pedagogical) 
practice 

The aim of the practice is to pre-test of the 

developed software and the formation of the 

proposals to implement them immediately in 
the workplace. Students will master the skills 

of production and organizing work and 

profound practical studying of the information 
technologies applied at the entities to handling 

of information. 

4  + + + +  + + + + +     

М-11 Biological Macromolecules 

16 Macromolecules 

biology: structure 

and functions 

The aim of the course is to a form a students' 

knowledge and understanding  of  the basis of 

biological macromolecules: classification,  
constitution and traits, biological catalysis, 

control mechanisms of important biological 

processes, the constitution of molecular 

complexes, drugs aimed against biological 
macromolecules and databases with 

information of structure and function of 

macromolecules. 

6 + +   + +  + + + + + 

17 Professional 

(industrial and 

pedagogical) 

practice 

The aim of the practice is the formation of 

concepts about the features of a biological 

experiment, the acquisition of skills for its 

planning, implementation and understanding 
of its value. Students will be familiar with the 

technique of working on special laboratory 

equipment. 

4 + +   + +  + + + + + 

18 Professional 

(industrial and 

The aim of the practice is to develop the 

ability to obtain skills and professional 

4 + +   + +  + + + + + 



pedagogical) 

practice 

experience in the field of biotechnology. 

Students will obtain information on 
biotechnological enterprises (laboratories); 

analyze the organization of work of labor 

protection services, the main department of 

quality at enterprises. 

М-12 Cell systems 

19 Cell and tissue 

biology  

The aim of the course is to provide 

fundamental knowledge and understanding of 

the structure and function of the cell and 
tissues, study of the internal organization of 

the eukaryotic cell, organelle and membrane 

function, cell-cell signaling, cell movement, 
cell adhesion, the extracellular matrix and 

property-function relationships in cells and 

tissues.  

5  + +  + + + +  + + + 

20 Cell 
biotechnology 

The aim of the course is to provide 
fundamental knowledge and understanding of 

the basic methods and approaches of gene and 

cell engineering - the formation of complex 
ideas about the principles of constructing 

recombinant DNA and biotechnology 

production of cell cultures, tissues and organs 
of plants and animals.  

5  + +  + + +   + + + 

21 Metabolic systems 

in biotechnology 

The aim of the course is to provide a 

fundamental knowledge and understanding of 

the quantitative principles and methodologies 
of systems biology and biochemical 

engineering of metabolism as well as 

biotechnology concepts for analyzing, 
designing, and modifying metabolic pathways 

to convert raw materials to food, 

pharmaceuticals, fuels and chemicals. 

5  + +  + + + +  + + + 

М-12 Environmental Bioengineering 

22 

 

Environmental 

Systems Analysis 

For Engineers 

The aim of the course is to supporting 

decision-making towards a sustainable 

development by assessing the interaction and 

impacts of socio-technical systems’ on the 

5  + +  + + + +  + + + 



environment. This course introduces different 

decision-making situations on different levels 
(industry, the municipal level and 

government) and discusses suitable 

methods/tools to assess consequences of 

technical, economic and social activities on 
the environment. The course contain of 

different case study, for each case study a 

specific method/tool is introduced and applied 
(e.g. LCA/LCI and cost-benefit analysis). 

Case studies will be applied on, but not 

limited to, the energy system.   

23 Fundamental of 
Environmental 

Engineering 

The aim of the course is to introduced 
through the application of engineering 

problem-solving methods and design concepts 

to contemporary environmental concerns. 
Topics include physical, chemical, and 

biological fundamentals; water, soil and air 

pollution; water and wastewater treatment; 
solid and hazardous waste management; and 

air pollution control. A tour of a wastewater 

treatment plant or another similar facility 

provides context for the lecture material. 
 

5  + +  + + +   + + + 

24 Waste 

Management 

The aim of this course is giving an in-depth 

understanding of the problems of ecological 

safety and environmental protection, creates 
an interactive level of knowledge, which 

synthesizes the achievements of a variety of 

technological, technical and humanitarian 
disciplines, aims to seek ways to improve the 

livelihoods and social-ecological systems. 

 

5  + +  + + + +  + + + 

The cycle of basic disciplines. Component of choice. 

М-13 Engineering in biotechnology 

25 Introduction to 

Biological 

Engineering 

The aim of the course is to provide a 

fundamental basic knowledge and 

understanding of role natural sciences, 

5 + +  + +  +  + +  + 



engineering and mathematics as they relate to 

the field of bioengineering.  traditional 
engineering disciplines and modern biology to 

solve problems encountered in living systems 

with the global impact of technology 

innovations. 

26 Industrial 

biotechnology 

The aim of the course is to provide a 

fundamental basic knowledge and 

understanding of fundamental concepts about 
obtaining biobased products using 

biotechnological and bioengineering methods 

with a help of living organisms in the field of 

biotechnology, pharmacology and related 
areas. 

5 + +  + +  +  + + + + 

М-13 Biomaterials 

27 Structural Aspects 

of Biomaterials 

The aim of the course is to learn the 

structures and mechanical functions of load 
bearing tissues and their replacements. 

Natural and synthetic load-bearing 

biomaterials for clinical applications are 
reviewed. Biocompatibility of biomaterials 

and host response to structural implants are 

examined. Case studies that examine failures 
of devices are presented.  

5 + +  + +  +  + +  + 

28 Design and 

Analysis of 

Biomaterials 

The aim of the course is to create the ability to 

train the future engineer in the planning, 

design and development of biomaterials, used 
in medical applications. The Course covers 

the analysis of different types of biomaterials, 

synthetic or bio-derived, their synthesis, 
characterization and applications.  

5 + +  + +  +  + + + + 

CYCLE PROFILING DISCIPLINES (PD) 

Component of high education institutes. 

М-14 Recombinant Organisms 

29 Genetic and 
Molecular biology 

The aim of the course is to provide a 
fundamental basic knowledge of the 

biochemical mechanisms that control the 

maintenance, expression, and evolution of 

5 + +  +  +  + + +  + 



prokaryotic and eukaryotic genomes. It 

explains the Central Dogma of Biology with 
discussing the fundamental aspects of DNA 

and RNA structure and their functions. 

30 Genetic 

engineering 

The aim of the course is to give students a 

detailed overview of methodologies and 
techniques allow the isolation, handling 

and/or modification of DNA sequences in 

order to obtain a genetically modified protein 
or structurally alter the genome of an 

organism and specific knowledge in genetics, 

genomics, and gene editing.  

5 + +  +  + + + + +  + 

М-15 Medical bioengineering 

31 Medical 
biotechnology 

The aim of the course is to give a 
comprehensive and high-quality knowledge in 

the field medical biotechnology, molecular 

biology, fermentation and engineering 
processes involved in producing current and 

new therapeutic agents, and the ways in which 

biotechnology developments are 
commercialized.  

5 + +  +  +   +  + + 

32 Medical 

diagnostic in 

bioengineering 

The aim of the course is to form a basic 

knowledge and practical skills in the 

development of biotechnological systems of 
pathogens detection and diagnosis of infection.  

5 + + + +  +   + + + + 

M-16 Engineering support for Industrial biotechnology 

33 Processes and 

devices in 
biotechnology 

The aim of the course is to provide knowledge 

and understanding about the fundamental 
concepts of equipment and processes used in 

biotechnologic l industry in order to obtain 

biobased products. Fundamental 

biotechnological and industrial techniques and 
concepts are evolved. 

5  + +  +  + + + + +  

34 Professional (pre-

diploma) practice 

Pre-diploma practice of students is an 

important part of training and conducted in 
accordance with the basic specialty 

curriculum. The main purpose of pre-diploma 

practice is to provide theoretical and practical 

4 + +   + +  + + + + + 



results that are sufficient for the successful 

implementation and protection of final 
qualifying work. 

М-17 Bioinformatics 

35 Human  

microbiome  

The aim of this discipline is to introduce 

students to fundamental and novel concepts in 
human microbiome research, cover the 

ecology of the microbial inhabitants of the 

human body, how the host depends on these 

microorganisms to maintain health, and 
consequences when these microbial 

communities are perturbed.  

5  + +  +  + + + +   

36 Bioinformatics in 
Biomedicine  

The aim of the course is provide students with 
knowledge about basics of information 

technology in biomedicine, handling of 

databases for collection of information related 

to different biomedical problems with the 
results of advances in biomedicine. The 

course will also provide knowledge on how to 

construct databases for compilation of data. 

6  + +  +  + + + +   

CYCLE PROFILING DISCIPLINES. Component of high education institutes.  

M-18 Bioremediation technology 

37 Photobiotechno-

logy 

The aim of the course is to acquaint students 

with the most significant features of 
phototrophic microorganisms, their role in 

photobiotechnology, food and agriculture 

development; role of  microalgae as a 

promising raw materials for various branches 
of human activity: agriculture (food 

additives), food industry (food additives).  

5  + + + +  +  + + + + 

38 Environmental 
Remediation 

The aim of the course is to introduce the 
subject of soil and water pollution from a wide 

range of sources and examine the mobility of 

contaminant constituents in soil and water 

ecosystems. Different remediation 
technologies and strategies to overcome 

environmental problems will be examined in 

relation to degraded urban, agricultural and 

5  + + + +  + + + + + + 



industrial landscapes.  

M-18 Omics technology 

39 Protein 
Engineering 

The aim of the course is will provide an 
overview of the key enzymes currently used in 

large-scale industrial processes. This 

discipline focuses on overview of industrial 
scale protein production, including an 

introduction to applicable microbial 

expression hosts, downstream processing and 

purification methods, enzyme optimization 
through enzyme discovery and engineering. 

5  + + + +  +  + + + + 

40 Basics of 

Genomics and 
Proteomics 

The aim of the course is to provide 

biochemical engineers with an understanding 
of principles and technologies for generating 

genomic and proteomics information for 

ecological, biomedical and biotechnological 

applications. Moreover, the students will 
obtain the knowledge of how organismic 

diversity and evolution can be understood 

through comparative approaches of genomic 
information. 

5  + + + +  + + + + + + 

M-19 Bio-objects 

41 Immobilized bio-

objects 

The aim of the discipline is to form the ability 

of students to assess the possibilities and 
prospects for the use of immobilized 

bioobjects in biotechnology.The discipline 

gives an idea of the theoretical principles of 
the immobilization of cells and enzymes, the 

basic principles and theoretical principles of 

engineering enzymology. 

5  + + + +  + + + + + + 

42 Enzyme 
Engineering 

The aim of the discipline is to provide an 
overview of the key enzymes currently used in 

large-scale industrial processes. This 

discipline focuses on overview of industrial 
scale protein production, including an 

introduction to applicable microbial 

expression hosts, downstream processing and 

purification methods, and enzyme 

5  + + + +  +  + + + + 



optimization through enzyme discovery and 

engineering.  

M-19 Medical devices 

43 Medical  imaging The aim of the course is to introduce students 

with the fundamentals of modern imaging 

technologies, including techniques and 
applications within medicine and biomedical 

research. This course focuses on the 

fundamental principles and engineering 

underlying each imaging modality and a 
performance analysis of each system. 

5  + + + +  + + + + + + 

44 Bioinstrumenta-

tion 

The aim of the course is to explain 

fundamental principles of bioinstrumentation 

used in clinical and research measurements. 

And to provide an overview of the basic and 

advanced principles, concepts, and operations 

of medical sensors and devices, application of 

techniques to develop devices used in the 

diagnosis and treatment of disease. 

5  + + + +  +  + + + + 

 

 

 


