
 

2022-2023 оқу жылының I семестрінің білім беру бағдарламасы бойынша төмендегі 

серіктес кәсіпорындар және кәсіпорындар тарапынан оқытушыларды және 

тәлімгерлер туралы ақпарат 

 

Білім беру бағдарламасы: 6В05101-Биология   

Кәсіпорындар 

тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Тлепов А.А 

Серіктес 

кәсіпорындар: 

«Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринария институты» ЖШС  

Пәнің атауы: Энтомология  

Жетістіктері:         Дуалды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты: техникалық - кәсіптік 

оқу орындарының жұмыс беруші жеке сектордағы өндіріс, шаруа 

қожалық және кәсіпкерлік мекемелерімен серіктестік ретінде бірлесе 

отырып, нарық заманында бәсекелестікке төтеп бере алатын, жаңа 

инновациялық-технологиялық бағдарламаларды меңгеруге дайын 

жұмысшы мамандар даярлау мақсатында 6В05101-Биология білім беру 

бағдарламасы бойынша білім алатын Био-19-1 тобының студенттері 

Академик Қ.И. Скрябин  атындағы «Жамбыл ғылыми-зерттеу 

ветеринариялық институты» республикалық мемлекеттік ғылыми-

зерттеу кәсіпорнының директоры, а.ш.ғ.к, А.А.Тлеповтан  дуалды 

оқыту жүйесі бойынша өз мекемесінде «Энтомология» пәнінен  дәріс 

алады.  

        Дуалды оқыту жүйесінің жетістіктері: жақсы білімді, болашақ 

мамандар психологиялық жағынан жаңа ортаға бейімделген дайын 

маман болып шығады. Өндірісте өздігінен шешім қабылдай алады. 

Теория мен тәжірибені меңгеріп, бекітілген жұмысқа деген жауапкер-

шілік сезімі жоғарылайды. Өндірісте болғандықтан ұжыммен жұмыс 

жүргізуге және өндірістегі жұмыстарды алып кетуге қабілетті. 

       Дуалды жүйе бойынша оқыту шаруа қожалықтарымен тікелей 

жұмыс жасағандықтан студенттерінің бойындағы кәсіби біліктілік, 

дағды мен іскерліктерді тікелей жұмыс орнында меңгеріп, жан-жақты 

кәсіби дамуына мүмкіндік беріп, түрлі жүйелердің – білім, ғылым, 

өндірістің өзара байланысын, қарым-қатынасын, әсері мен кірігуін 

қамтамасыз ету арқылы жоғары білім беру жүйесінің сапасын 

арттырып отыр.  

        Қ.И. Скрябин  атындағы «Жамбыл ғылыми-зерттеу 

ветеринариялық институты» республикалық мемлекеттік ғылыми-

зерттеу кәсіпорнынан студенттер үшін кәсіпорнының директоры, 

а.ш.ғ.к, А.А.Тлепов арнайы бұрын соңды болмаған заманауи 

инновациялық интерактивті тақта орнатып,  оқу кабинеттерін 

жабдықтап, оқу құралдарымен қамтамасыз етіп, төмендегі аталған 

шаруа қожалықтарымен тығыз байланыс жасап білім беруде.  

Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы салық комитеті. «Алатау» 

шаруа қожалығы, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы «Теректі» 

шаруа қожалығы, Жамбыл облысы Жуалы ауданы «Ернар» шаруа 

қожалығы, Түркістан облысы  Сайрам ауданы Жамбыл облысының 

филиалы «Отандық және импорттық генофондтағы құйрықты 

бағытындағы әркелкі жүнді қой тұқымдары» Республикалық палатасы. 

 



 

   
Академик Қ.И. Скрябин  атындағы «Жамбыл ғылыми-зерттеу ветеринариялық 

институты» республикалық мемлекеттік ғылыми-зерттеу  

кәсіпорнының директоры, а.ш.ғ.к, А.А.Тлепов дуалды оқыту жүйесі бойынша өз 

мекемесінде «Энтомология» пәнінің лекция сабағын өтуде.  

 



 
 

 

Студенттер өздері таңдаған мамандықтардың кәсіби тұрғыдан жан-жақты игеріп 

қазіргі заманауи озық технологияны меңгеріп ары қарай дамытуда. 

 

 



 
 

Дуальды оқыту жүйесі - теорияны өндіріспен ұштастыра 

 оқыту технологиясының маңызын білуде. 

 

 

 

 



 

 
 

Академик Қ.И. Скрябин  атындағы «Жамбыл ғылыми-зерттеу ветеринариялық 

институты» республикалық мемлекеттік ғылыми-зерттеу кәсіпорнының  

қызметкері а.ш.ғ.к., Х.Аубакиров студенттерге дуалды оқту жүйесін түсіндіруде.. 

 

 



 

 

 

 

 
 

6В05101-Биология білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын 

 Био-19-1 тобының студенті Аширов Бахтияр  

жеке шаруа қожалықтарының жұмысына қызығушылығы артты. 

 


