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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

Құрметті студент! 

 

Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері 

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен 

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бөлінген кредит мөлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563 

өзгертулермен және толықтырулармен).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2016 жыл). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, 2020ж.). 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ 

6В07101 – КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

1 курс 

 

1Модуль - Тарих және әлеуметтік білім 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 
саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

3Модуль - Қолданбалы математика және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау 

Бағдарлама авторы: Таханова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кеңістіктік  ойлау  мен  елестетуде  қисынды  қабілеттілікті  дамыту;  

инженерлік  сызбалардың  теориялық  негіздерін   оқу; конструкторлық  құжаттарды  автоматты  даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау»  пәні  студенттерге  

техникалық  сызбаларды  орындау  мен  оқуда,  бөлшектердің  эскизін  орындауда,  өндірістің  конструкторлық  

және  техникалық  құжаттарын жасауда  қажетті  икемділік  пен  дағдыға  бейімдейді. Сызба геометрия және 

автоматтандырылған жобалау сызбаны  құрастыру  мен    оқудың,  кескіннің  графикалық  моделінің,  

техникалық  өнім  сызбасының  теориялық  негізі  болып  табылады. Инженерлік  графика    қолданбалы  ғылым  
ретінде  машинажасау,  құрылыс,  химия  өндірісі, металлография,  жеңіл  өнеркәсібі  және  басқа  да  салаларда  

үлкен  маңызды  роль  атқарады.  Студенттерді  инженерлік  графиканың  әсіресе  соңғы  кездерде  дайындалып  

енгізілген  тақырыптар    және  басқа  бөлімдерімен  таныстыру  керек.  Соның  ішінде  кеңістіктік  үш  

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1Модуль - Тарих және әлеуметтік білім, 22 кредит 

ЖББП МК ASP 1101 Әлеуметтік-саяси пәндер 1,2 8 

ЖББП МК DSh 1102 Дене шынықтыру 1,2 4 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5 

3Модуль - Қолданбалы математика және практика, 18 кредит 

БП ЖК SGAZh 1202 Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау 1 5 

БП ЖК Fiz 1203 Физика   1 4 

ЖББП МК АКТ 1106 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

1 5 

БП ЖК ZhM 1204 Жоғары математика 2 3 

БП    Оқу тәжірибесі 2 1 
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өлшемдік  компьютерлік  модельдеу  әдісін,  түзудің  проекциялық  сызбасын  және  графикалық  дисплейде  

беттерді  салу,  сызба  геометрияның  позициялық  және  метрикалық  есептерін  шешуді  автоматтандыру. 

Техникалық сызбаны  оқу   инженерлік  графика  курсының  теориялық  жағдайларына,  құжаттардың  

нормативіне  және  мемлекетаралық  стандарттарға  (ЕСКД)  негізделуі  керек. Студенттерге  ұсынылатын  

жұмыстардың  ішінде  машинажасау  өндірісінің  жиналатын  бөлшектерін  және  конструкция  түйіндерін  

таңдаудың  үлкен  мәні  бар.  Техникалық  эстетика  талаптарына  жауап  беретін  және  де  олардың  

келешектегі  мамандықтарына  үлкен  дәрежеде  сай  келетін  қазіргі  заманғы  конструкциялардың  түйіндерін  

пайдалану  қажет.  Курсты  толық  меңгеру  барысында  сызбаны  оқуда  дағдыны  әрдайым  дамыту  
қарастырылады,  ол  үшін  арнайы  дайындалған  әдістемелер  және  студенттердің  орындаған  жұмыстары  

пайдаланылады.  Тарихи  сипаттамалар  мәліметтері  әр  бөлімді  өткен  кезде  кіріспе  ретінде  баяндалады. 

Пререквизиттері: Математика, Геометрия, Информатика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Техникалық механика, Инженерлік желілер және жабдықтар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Проекциялау және бейнелеу техникасының теориялық негіздері; сызбалар 

мен мәтіндік құжаттарды рәсімдеу және орындау ережелері.Әр түрлі позициялық және метрикалық есептерді 

шеше білу; В.әр түрлі геометриялық конструкциялар мен проекциялық кескіндерді қолмен де, компьютер 

техникасымен де жасауға; С.сызбаның көмегімен бөліктердің геометриялық фигуралары мен өлшемдерін 

анықтауға; D.кеңістіктік фигуралардың суреттерін орындау және оқу; Е.Өз мамандығы бойынша әр түрлі 

мақсаттағы сызбаларды орындау дағдыларына ие. Бағдарламада студенттер дәрістерде және практикалық 

сабақтарда, сонымен қатар өздік жұмыс барысында зерттелетін және игерілетін тақырыптардың тізімі және 

ұсынылған әдебиеттер тізімі берілген. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Төремұрат А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қоршаған әлем туралы білім жүйесін қалыптастыра отырып, 

табиғаттың жалпы заңдарын түсінуге және ашуға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қоршаған орта туралы білім жүйесіне елеулі үлес қоса отырып, табиғаттың 

жалпы заңдарының мәселелерін ашады. Техникалық жоғары оқу орындарына арналған жалпы физика 

курсының бағдарламасына сәйкес механиканың физикалық негіздері, тербелістер мен толқындар баяндалады. 

Пән мазмұны, механикалық, жылу, электрмагниттік және кванттық құбылыстар туралы білімді меңгеруді 

қамтиды. Пән атауы оқу практикалық және зертханалық эксперименттермен бекітіледі. Қазіргі заманғы 
классикалық физиканың арасындағы логикалық сабақтастық байланыс орнатылған. 

Пререквизиттері: Жоғары математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Техникалық механика, Көлік логистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Табиғаттың жалпы заңдарына қатысты мәселелерді білу және түсіну. В. 

Тәжірибелік және тәжірибелік тапсырмаларды іс жүзінде қолдану. С. Физика және физикалық құбылыстар 

саласындағы жалпы сұрақтар мен заңдарды оқып үйрену. D. Физика, Термодинамика, Механика саласындағы 

білім. Е. Динамика, термодинамика, механика және жалпы физика саласындағы білім мен іскерлікті тиімді 

пайдалану.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары математика мектебінің теориясы мен тәжірибесін зерттеу. Студенттерге 

қажетті сандық шамаларды есептеу, өлшеу және табу үшін негізгі дағдылар мен іскерліктерді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарында оқитын 

студенттерге арналған. Бұл пән келесі құрамдас бөліктерден тұрады: ғылыми-техникалық және өндірістік 

есептерді шешу үшін математикалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу, шешілетін тапсырма бойынша ақпаратты 

зерттеу және талдау, оның тұжырымдалуы және математикалық сипаттамасы. Пән шешу барысында алынған 

міндеттер мен білім мен түсініктердің мысалдарын түсінуге және ұтымды пайдалануға арналған. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Физика, Техникалық механика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстың негізгі формулаларын, заңдарын және теоремаларын білу. В. Іс 

жүзінде есептерді шешу және бақылау тапсырмаларын орындау. С. Күрделі математикалық есептерді есептеу 
қабілеті. D. Практикада есептерді шешудің теориялық дағдыларын қолдана білу. Е. Негізгі математикалық 

формулаларды есептеудің инженерлік әдістерін меңгеру. 
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6В07101 – КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 

 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
С

T
S

 

1Модуль -АКТ және әлеуметтік білім, 22 кредит 

ЖББП МК АКТ 1101 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

ЖББП МК ASP 1102 Әлеуметтік-саяси пәндер 1,2 8 

ЖББП МК DSh 1103 Дене шынықтыру 1,2 4 

БП ЖК YR 1201 Ұлттық руханият 2 5 

3Модуль -Техникалық ғылымдар, 18 кредит 

БП ЖК Fiz 1202 Физика   1 5 

БП ЖК MK 1203 Материалдар кедергісі 1 4 

БП ЖК ZhM 1204 Жоғары математика 2 3 

БП ЖК TYKB 1205 Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 2 5 

БП  Оқу практикасы 2 1 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің кейбір сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 

3Модуль -Техникалық ғылымдар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Материалдар кедергісі 

Бағдарлама авторы: Байбулов А.К., Тлеубергенов А.А. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны студенттерге дұрыс дүниетану,ой-өріс беруге,студенттерді 

оқулықтармен, ғылыми басылымдармен жұмыс жасауға үйретуге,студенттердің техникалық біліктілігін 

көтеруге, кәсіптік дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  дағдыландыру, 

сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. Курстың негізгі 
міндеттері өндіріс техникасы мен әр түрлі  құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану негіздері 

теориясын үйретеді. Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», «Механизмдер мен 

машиналар теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері» курстарының негізгі 

қағидаларын қамтиды.  

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Машиналар және механизмдер теориясы, Автоматты басқару теориясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау. В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру. С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. D)  есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 
Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Негiзгi механизм мен машиналар құрылысының теориялық негiздерi; 

қорытынды схемалық көрсеткiштердегi машина агрегаттарын жобалау және зерттеу әдiстерi; әр түрлi  машина 

типтерiн динамикалық моделдеу әдiстерi туралы білім мен дағды алуға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық жағдайдың өзгеру заңдылықтары. Техникалық жағдай параметрлері, 

әдістері және оларды анықтау құралдары. Механиздер құрылымы: негiзгi түрлерi, құрылымдық талдау және 

механизмдер синтезi; механизмдерді талдау: кинематикалық, күштiк, динамикалық; жетектер динамикасы; 

механизмдердегi күштер мен массаларды теңестiру; машиналардың орындаушы органдарының қозғалысын 

басқару негiздерi. Негiзгi механизм мен машиналар құрылысының теориялық негiздерi; қорытынды схемалық 

көрсеткiштердегi машина агрегаттарын жобалау және зерттеу әдiстерi; әр түрлi  машина типтерiн динамикалық 

моделдеу әдiстерi 
Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Машиналар бөлшектері, Технологиялық жабдықтарды жобалау.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қауіпсіздік жүйесі, қауіптілік идентификациясы, тәуекелділікті бағалау. В)  

Механиздер құрылымы: негiзгi түрлерi, құрылымдық талдау және механизмдер синтезi. С)  машина жасау типті 

бұйымдарының модельін құру. D)  механизмдерді талдау: кинематикалық, күштiк, динамикалық; жетектер 
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динамикасы. Негiзгi механизм мен машиналар құрылысының теориялық негiздерi; қорытынды схемалық 

көрсеткiштердегi машина агрегаттарын жобалау және зерттеу әдiстерi; әр түрлi  машина типтерiн динамикалық 

моделдеу әдiстерi алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 

6В07101 – КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 

 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
С

T
S

 

1.1 Модуль - Қолданбалы физика, 15 кредит 

БП ЖК MK 1201 Материалдар кедергісі 1 4 

БП ТК TM 1202 Теориялық механика 1 5 

БП ЖК MBKN 1203 Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 2 4 

БП    Оқу тәжірибесі 1 2 

1.2 Модуль -  Қолданбалы механика, 15 кредит 

БП ЖК MK 1201 Материалдар кедергісі 1 4 

БП ТК KM 1202 Қолданбалы механика  1 5 

БП ЖК MBKN 1203 Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 2 4 

БП    Оқу тәжірибесі 1 2 

2.1 Модуль -Көлік сенімділігі және жобалау, 15 кредит 

БП ЖК SGAZh 1204 Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау 1 5 

БП ТК HOMM 1205 Химия және отын-майлау материалдары 1 5 

БП ЖК KTSN 1206 Көлік техникасының сенімділік негіздері 2 5 

2.2 Модуль - Сенімділік негіздері және химия, 15 кредит 

БП ЖК SGAZh 1204 Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау 1 5 

БП ТК Him 1205 Химия 1 5 

БП ЖК KTSN 1206 Көлік техникасының сенімділік негіздері 2 5 

3.1 Модуль - Автоматтандыру және көліктік процестер, 15 кредит 

БП ТК КЕZhА 1207 Көліктегі электрлік жабдықтары және автоматтандыру 1 5 

БП ТК СKPM 1208 Цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу 2 6 

КП ТК  KPL 1301 Көліктік процестер және логистика 2 4 

3.2 Модуль - Тасымалдау және логистика, 15 кредит 

БП ТК  КЕZhА 1207 Көліктегі электронды жабдықтары және автоматтандыру 1 5 

БП ТК KSС 1208 Көлік саласын цифрлендіру 2 6 

КП ТК  KL  1301 Көлік логистикасы 2 4 

4.1 Модуль - Конструкция және математика, 15 кредит 

БП ТК МКМT 1209 
Материалтану және конструкциялық материалдардың 

технологиясы  
1 4 

БП ТК ZKKK 1210 Заманауи көлік құралдарының құрылысы 2 6 

БП ЖК ZhM 1211 Жоғары математика 2 5 

4.2 Модуль - Автокөлік құрастыру технологиясы, 15 кредит 

БП ТК КМT 1209 Конструкциялық материалдардың технологиясы  1 4 

БП ТК AKTN 1210 Автомобиль құрастыру технологиясының негіздері 2 6 

БП ЖК ZhM 1211 Жоғары математика 2 5 

 

1.1 Модуль - Қолданбалы физика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалдар кедергісі 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Курстың негізгі міндеттері өндіріс техникасы мен әр түрлі  құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану 
негіздері теориясын үйретеді.Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», 

«Механизмдер мен машиналар теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері» 

курстарының негізгі қағидаларын қамтиды. 



10 

 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттердің техникалық біліктілігін көтеруге, кәсіптік дайындығын қамтамасыз 

етуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Геометрия,Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Машиналар және механизмдер теориясы, Автоматты басқару теориясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау, В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру, С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. Е). есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. Е).кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге 

міндетті. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Теориялық механика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Курстың негізгі міндеттері өндіріс техникасы мен әр түрлі  құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану 

негіздері теориясын үйретеді. Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», 

«Механизмдер мен машиналар теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері» 

курстарының негізгі қағидаларын қамтиды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны студенттердің техникалық біліктілігін көтеруге, кәсіптік 

дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 
Пререквизиттері: Геометрия,Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Машиналар және механизмдер теориясы, Автоматты басқару теориясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау, В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру, С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. Е). есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. Е).кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге 

міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 

Бағдарлама авторлары:Тлеубергенов А.А., Байбулов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: "машина бөлшектері және конструкциялау негіздері" - болашақ бакалаврларға 
қазіргі заманғы тиімділік, дәлдік, сенімділік және үнемділік талаптарына жауап беретін машиналарды, 

аспаптарды, автоматты құрылғылар мен кешендерді құру үшін қажетті механизмдер сұлбаларын жобалау және 

зерттеудің жалпы әдістерін білуін қамтамасыз ету.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: машина бөлшектері және конструкциялау негіздері " пәні жалпы инженерлік 

циклдің негізгі пәндерінің бірі, бакалаврды дайындауда іргелі пән болып табылады .Кез келген мамандық 

бакалавры машиналар мен аспаптардың механизмдерін зерттеу мен жобалаудың жалпы әдістерін білуі тиіс. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Теориялық механика 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану негіздері, Көлік құралдарына 

техникалық қызмет көрсету және диагностика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курстың негізгі міндеттері: автомобильдердің қолданыстағы 

құрылымдарын талдай білу, В) саланың қолданыстағы жабдықтарын пайдалану кезінде жаңа және сенімді құру 
кезінде қажет. С) пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: Теориялық механиканың негізгі ережелерін, 

материалдардың кедергісін, механизмдер мен машиналар теориясын, d) осы пән оқылатын мамандықтар 

тобына қолданылатын машина бөлшектерін; Е) өндірістің осы саласы үшін типтік машина жасау бұйымының 

жұмыс істеу қабілетін бағалау және жобалаудың қажетті есептері мен процестерін жүргізу және есептеу үлгісін 

дұрыс таңдай білу 

1.2 Модуль -  Қолданбалы механика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қолданбалы механика 

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р., Тлеубергенов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. 
Курстың негізгі міндеттері өндіріс техникасы мен әр түрлі  құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану 

негіздері теориясын үйретеді. Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», 

«Механизмдер мен машиналар теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері» 

курстарының негізгі қағидаларын қамтиды.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны студенттерге дұрыс дүниетану,ой-өріс беруге,студенттерді 

оқулықтармен, ғылыми басылымдармен жұмыс жасауға үйретуге,студенттердің техникалық біліктілігін 

көтеруге, кәсіптік дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Геометрия,Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Машиналар және механизмдер теориясы, Автоматты басқару теориясының негіздері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау. В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру. С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. D)  есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 

2.1 Модуль - Көлік сенімділігі және жобалау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде 

бакалавр біледі: геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің 

(жазықтықтардың) қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель 

аксонометрияда және Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді 

шығару дағдыларын меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының 

сызбаларын орындау мен оқу тәжірибесін алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау 

конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес 

меңгеру. 

Пререквизиттері: Математика, Геометрия, Сызу мектеп курсы 

Постреквизиттері: Механизмдер және машиналар теориясы, Металлургия өндірісінің машиналары мен 
қондырғылары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәнін үйрену нәтижесінде 

бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және төртінші 

топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек; В) Түрлі 

кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу 

білу керек; С) Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және 

жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; D) Типтік және ортгинал (соны) 

тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Химия және отын-майлау материалдары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, п.ғ.к.Альмуратова К.К, доцент Волобуева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: химия теориялық негізін және түсініктерін ұғынып, оларды жалпы химияның 

материалдарына пайдалана білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Химияның негізгі түсініктері. Зат құрылысы туралы түсінік. Атом құрылысы. 

Д.И.Менделеевтің периодты жүйесі. Ковалентті байланыс. Иондық байланыс.  Химиялық термодинамика 

элементтері. Химиялық реакция жылдамдығы. Химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электорлиттер ерітінділері. 

Тотығу-тотқсыздану реакциялары. Элементтер химиясы. Химияның негізгі стехиометриялық заңдары.  

Пререквизиттері: Математика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері, Жалпы химиялық технология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) іргелі ғалымдар қатарына енгізілетін химия ғылымы туралы; химиялық 

ұғымдар мен негізгі химиялық заңдар туралы; теориялық химия мен элементтер химиясының өмірдегі қолдану 
шеңбері туралы; В) химияның негізгі стехиометриялық заңдарын,зат мөлшерін, химиялық теңдеу бойынша 

өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді пайдалана; периодтық заңды қолдана отырып, периодтық 

кесте құрылымдарын; элементтің электрондық конфигурациясын; химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі 

теория дамуының негізгі ережелерін; С) заттың молекулалық массасын есептеуге; зат мөлшерін және химиялық 

теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеуге; D) валенттік байланыс әдісі мен молекулалық орбитальдар 

байланыс әдісін пайдалана білуге; Е).тотығу–тотықсыздану реакцияларын тенестіре білуге, кешенді 

қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Көлік техникасының сенімділік негіздері 

Бағдарлама авторы: Каукаров А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқытудың мақсаты ол көліктік техника сенімділігінің қажет деңгейін 
қамтамасыз ету мәселелерін шешуге әдістемелік ыңғайларды зерттеу және қолдану. Сенімділіктің нақты 

көрсеткіштерін және оларға әсер ететін факторларды, автомбильдің құрылымының элементтерін есептеу 

жолымен сенімділігін анықтау әдістерін меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Техникалық жүйелер сапасының өзгеру себептері. Техникалық 

жүйелердің тозуы. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігі және істен шығуы. Көлік техникасының 

сенімділігі. Қалыпқа келтірілмейтін және келтірілмейтін объектілердің жұмыс кабілеттілігі. Сенімділіктің 

комплекстік көрсеткіштері. Сенімділікті басқару. Көлік техникасының сенімділігін пайдалануда басқару. 

Пререквизиттері: Конструкциялық материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Көлік техникасының барлық кезеңдерінде (жобалау, жасау, пайдалану) 

сенімділікті қамтамасыз ету проблемалары туралы түсініктері. В) Техникалық жүйелердің сенімділігіне 

қойылатын талаптарды негіздеу және қамтамасыз ету арқылы тиісті есептерді шешу әдістерін. С) Сенімділік 

мәселелерін шешу әдістерін қолдануда практикалық дағдыларды қалыптастырылу үшін жоспарланған 

практикум. D)  Сенімділік туралы ғылым, техникалық құралдар мен жүйелер сапасының керсеткіштерінің 

өзгеру заңдылыктарын және құрал шығындарын, жұмыстың кажет мерзімі мен тоқтаусыз жұмыс icтeyiн 

қамтамасыз ететін әдістерін. Е) Сенімділік туралы ғылыми маңызды математикалык және жаратылыс 

ғылымдарын, олардың тиістi проблемаларды шешу үшін қолданылатын тарауларын. 
 

2.2 Модуль - Сенімділік негіздері және химия 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, п.ғ.к.Альмуратова К.К, доцент Волобуева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: химия теориялық негізін және түсініктерін ұғынып, оларды жалпы химияның 

материалдарына пайдалана білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Химияның негізгі түсініктері. Зат құрылысы туралы түсінік. Атом құрылысы. 

Д.И.Менделеевтің периодты жүйесі. Ковалентті байланыс. Иондық байланыс.  Химиялық термодинамика 

элементтері. Химиялық реакция жылдамдығы. Химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электорлиттер ерітінділері. 

Тотығу-тотқсыздану реакциялары. Элементтер химиясы. Химияның негізгі стехиометриялық заңдары.  
Пререквизиттері: Математика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері, Жалпы химиялық технология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) іргелі ғалымдар қатарына енгізілетін химия ғылымы туралы; химиялық 

ұғымдар мен негізгі химиялық заңдар туралы; теориялық химия мен элементтер химиясының өмірдегі қолдану 

шеңбері туралы; В) химияның негізгі стехиометриялық заңдарын,зат мөлшерін, химиялық теңдеу бойынша 

өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді пайдалана; периодтық заңды қолдана отырып, периодтық 

кесте құрылымдарын; элементтің электрондық конфигурациясын; химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі 

теория дамуының негізгі ережелерін; С) заттың молекулалық массасын есептеуге; зат мөлшерін және химиялық 

теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеуге; D) валенттік байланыс әдісі мен молекулалық орбитальдар 

байланыс әдісін пайдалана білуге; Е).тотығу–тотықсыздану реакцияларын тенестіре білуге, кешенді 

қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 
 

3.1 Модуль - Автоматтандыру және көліктік процестер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі электрлік жабдықтары және автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: автомобильді пайдалануда  сенімділігі және тиімділігі үшін  

электржабдықтарының ролі; бөлік түйіндемелердің қажеттілігін және әрекет принциптерін; қазіргі электрлі 

және электронды жүйелердің конструктивті ерекшелегін және түрлерін. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр тогы, магнетизм және электромагнетизм жөніндегі қысқаша түсінік; электр 

қамтамасыз ету; от алдыру жуйесі; іске қосу жуйесі; жарық беру жуйесі және сигнализациясы; ақпараттық-
диагностикалық жуйелер; көлік агрегаттар мен автоматтандырылған басқарудың электрондық жуйелері; 

қосымша электржабдықтары; көлік техника электржабдықтарының сүлбалары; коммутациялық және қорғаныс 

аппаратурасы. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Көлік техникасын  техникалық пайдалану негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Елдегі және шет елдердегі көлік техникалары электржабдықтарының даму 

тенденциялары мен жағдайы туралы. В) ӨЭЕМ (ПЭВМ) бағдарламаларды және жабдықтарды тиімді 

қолданудын  есептеу әдістерін әр-түрлі пайдалану жағдайларда қолдану С)Қазіргі технологиялық және 

диагностикалық жабдықтарды қолдану. D)Генераторлардың және аккумулятор батареяларының   негізгі 

сипаттамаларына зерттеулер өткізу.Е) стартердің және от алдыру жүйелері приборларының  негізгі 

сипаттамаларына зерттеулер өткізу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу 

Бағдарлама авторы: Куанышев М. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлік және логистиканы цифрландыру. Секторды цифрландыруды шешу үшін 

негізгі міндет-транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жаңа заман талаптарына сәйкес өндірісті цифрландыру және ғаламдық жаңғырту 

шеңберінде өндірістің келесі негізгі бағыттарын дамытады: көлік пен логистиканы цифрландыру 

Секторды цифрландыруды шешу үшін негізгі міндет - транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. Көлік 

құралдарын, инфрақұрылымды, пайдаланушыларды және ақпараттық технологияларды жүйелі біріктіру үшін 
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зияткерлік көлік жүйесі әзірленетін болады, ол кезең-кезеңмен енгізу кіші құрамдастарынан, оның ішінде 

автожолдарды пайдаланғаны үшін қаражат жинауды автоматтандыруға арналған техникалық құралдар 

кешенінен, негізгі автомобиль көлік дәліздерінде Орнатылатын Көлік құралдарын тоқтатпай қарқынды 

жүйеден, жол қозғалысын басқару жүйесінен тұрады. Осының барлығы жүргізушіге жолдағы жағдай туралы 

хабарлауға, климаттық жағдайларды талдау және болжау жүйесін құруға, бейнебақылау жүйесін пайдалануға 

және ЖҚЕ бұзушылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау 

Постреквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, Жол қозғалысын ұйымдастыру. 
Оқытудың күтілетін нәтижелері:А. қазіргі кезеңде қоғамдағы нарықты дамыту және қызмет көрсету саласын 

ақпараттандыру мәселелері алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды енгізуді талап етеді. В.Бұл 

технологиялар басқару субъектілеріне басты мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндік береді. Сыртқы әсерлерге 

тез бейімделген оңтайлы Ақпараттық технологиялар қызмет саласының тиімділігін арттырудың негізгі шарты 

болып табылады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктік процестер және логистика 

Бағдарлам авторы: Ордабаева Г. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің материалдық ағындарды басқарудың нақты ғылыми түсініктері 

мен дағдыларын қалыптастыру, ресурстардың жалпы шығындарын азайту мақсатында осы процесс шеңберінде 

орындалатын операциялар, рәсімдер мен функцияларды интеграциялау және үйлестіру негізінде жүктер мен 
жолаушыларды тиімді жеткізу әдістерін оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: логистика жағдайындағы Көлік. Өндірістік процестердің логистикасы. 

Логистикадағы материалдық ағындар. Көлік ағындары және көліктің тұрақты құрылғылары. Уақыт өзгеретін 

көлік процестері. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның сипаттамасы. Автокөлік кәсіпорнының 

микрологистік жүйесінің дамуын бағалау әдістері мен модельдері. Көлік қызметін пайдаланушының 

логистикасы. Қоймалау, ыдыс, буып-түю және жүк өңдеу. Логистикалық үдерісті ақпараттық қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Логистиканы дамытудың негізгі тенденциялары. 

Пререквизиттері: Көліктегі электрлік жабдықтары және автоматтандыру 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану, Автомобильдердегі техникалық 

пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Сұйықтың, газдың және гидравликаалық пневможетектің механикасы» 
пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі, В) КҚБЖ-нің үшінші тобының және 

ішінара бірінші және төртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру 

ережелерін білу керек; С) Түрлі кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын 

сызбаларды орындай және оқу білу керек; D)  Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс 

сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; 

Е). Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие 

болады. 

3.2 Модуль - Тасымалдау және логистика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі электронды жабдықтары және автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көліктік машиналарды пайдалануда  сенімділігі және тиімділігі үшін  

электржабдықтарының ролі; бөлік түйіндемелердің қажеттілігін және әрекет принциптерін; қазіргі электрлі 

және электронды жүйелердің конструктивті ерекшелегін және түрлерін. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр қамтамасыз ету; двигательді іске қосу жуйесі; от алдыру жуйесі; жарық 

беру, сигнализация, ақпараттық және диагностикалық жуйелер; бақылау-өлшеу приборларының, борттық 

жүйесін бақылау және құрастырған датчиктер жүйесінің құрылысы мен іс-әрекет принципі; қосымша 

электржабдықтарының электржетегі; электржабдықтарының сүлбалары; коммутациялық және қорғаныс 

аппаратурасы. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Көлік техникасын  техникалық пайдалану негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Елдегі және шет елдердегі көлік техника машиналар 
электржабдықтарының даму тенденциялары мен жағдайы туралы. В) ӨЭЕМ (ПЭВМ) бағдарламаларды және 

жабдықтарды тиімді қолданудын  есептеу әдістерін әр-түрлі пайдалану жағдайларда қолдану. С) Қазіргі 

технологиялық және диагностикалық жабдықтарды қолдану. D) Генераторлардың және аккумулятор 

батареяларының   негізгі сипаттамаларына зерттеулер өткізу.Е) Стартердің және от алдыру жүйелері 

приборларының  негізгі сипаттамаларына зерттеулер өткізу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік саласын цифрлендіру 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлікті және логистиканы цифрландыру. Секторды цифрландыруды шешуге 

арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті жаһандық жаңғырту және цифрландыру шеңберінде жаңа уақыт 

талаптарына сай өндірістің мынадай негізгі бағыттарын дамытуда: Көлікті және логистиканы цифрландыру 

Секторды цифрландыруды шешуге арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 
Көлік құралдарын, инфрақұрылымды, пайдаланушыларды және ақпараттық технологияларды жүйелі біріктіру 

үшін Зияткерлік көлік жүйесі  әзірленеді, ол кезең-кезеңмен енгізудің кіші құрамдауыштарынан, соның ішінде 

автожолдарды пайдаланғаны үшін қаражат жинауды автоматтандыру үшін техникалық құралдар кешенінен, 

негізгі автомобильдік көліктік дәліздерде орнатылатын көлік құралдарын тоқтатпай өлшеудің қарқынды 

жүйесінен, жол қозғалысын басқару жүйесінен тұрады. Бұның барлығы жүргізушіге жолдағы жағдай туралы 

хабарлауға, климаттық жағдайларды талдау және болжау жүйесін құруға, бейне мониторинг жүйесін 

пайдалануға және ЖҚЕ бұзуды анықтауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Сызба геометрия және автоматтандырылған жобалау 

Постреквизиттері: Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, Жол қозғалысын ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Қазіргі кезеңде қоғамда нарықтықта даму мен қызмет саласын 

ақпараттандыру проблемалары алдыңғы ақпараттық технологияларды енгізуді талап етеді. В.Бұл 

технологиялар басқару субьектілеріне басты мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндіктер береді. С.Сыртқы 
әсерлерге тез бейімделетін оптималды ақпараттық технология қызмет саласының тиімділігін жоғарылатудың 

негізгі шарты болып табылады 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік логистикасы 

Бағдарлам авторы: Ордабаева Г. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: олашақ мамандарды автомобиль көлігінің жұмысын басқару мен 

ұйымдастырудың логистикалық тәсілінің негіздері мен ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: шина жасау өндірісінің қызметін қамтамасыз ету жүйесі ретінде логистиканың 

түсінігі мен мәні. Логистикалық тізбек бойынша көлік қозғалысын басқару және бақылау. Логистикалық 

жүйедегі шығындар. Әртүрлі көлік түрлерінің салыстырмалы логистикалық сипаттамалары. Машина жасау 
өндірісіндегі көлік түрлерінің өзара іс-қимылы. 

Пререквизиттері: Көліктегі электрлік жабдықтары және автоматтандыру 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану, Автомобильдердегі техникалық 

пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) логистика принциптері негізінде көлік процестерін оңтайландыра білу; В) 

логистикалық жүйелердің негізгі параметрлерін талдау және есептеу; С) материалдық өнімді жинау мен 

таратудың инновациялық көлік жүйесін қалыптастыру; Д) тасымалдау процестерінің логистикалық 

шығындарын анықтау дағдысының болуы; Е) логистикалық жүйелердің тиімділігін, көлік жүйесін 

оңтайландыру шарттары, факторлары мен өлшемдерін анықтау. 

 

4.1 Модуль - Конструкция және математика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалтану және конструкциялық материалдардың технологиясы 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металдар жөніндегі жалпы мәліметтер. Қорытпалардың теориясы, Темір-

көміртекті қорытпаларының күйінің диаграммасы. Көміртекті болаттар, Легірленген болаттар. Арнайы 

болаттар мен қорытпалар. Шойындар, Болатты термиялық өңдеудің теориялық негізі.Болат пен шойынның 

термиялық өңдеуінің технологиялық процессі. Түсті металдар мен қорытпалар 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль құрылысында негізгі технологиясымен, материалдардың әртүрлі 

құрылысымен жәнеде оның шешілу жолдарымен танысу. Қара және түсті металлургия агрегаттарында өтетін 

үрдістердің жалпы заңдылықтарын меңгеру; үрдістің материалдық және жылулық баланстарын есептеу 

әдістерін меңгеру. 
Пререквизиттері: Физика, Химия, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану, Көлік техникасын жөндеу және 

өндіріс технологиясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Көлік техникасының барлық кезеңдерінде сенімділікті қамтамасыз ету 

проблеммалары туралы түсінікті тереңнен білу керек; В)  Техникалық жүйелердің сенімділігіне қойылатын 

талаптарды негіздеу, С)  қамтамасыз ету арқылы тиісті есептерді шешеу әдістерін білу керек; D) Сенімділік 

мәселелерін шешу әдістерін қолдануға практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. 

 Е). кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи көлік құралдарының құрылысы 

Бағдарлама авторы: Куанышев М. К 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

бойынша білім мен іскерлікке ие болуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: көлік құралдарының техникалық жағдайы. Техникалық күй параметрлері, оларды 

анықтау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 

құрылымы, олардың түрлері мен көлемі бойынша сипаттамасы. Көлік құралдарының техникалық жай-күйін 
диагностикалау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қолданылатын пайдалану 

материалдары, олардың сапасының көлік құралдары жұмысының тиімділігіне, сондай-ақ олардың экологиялық 

қауіпсіздігіне әсері. 

Пререквизиттері: Материалтану және конструкциялық материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құжаттардың негізгі анықтамаларын, ережелерін, Көлік 

құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері мен тәртібін білу; В) 

көлік құралдарының түрлі түрлерімен және нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру; С) көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу тиімділігін 

арттыру мақсатында техникалық-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жоғарғы математика 

Бағдарлама авторы: Ажымбаев Д.Т.- м.ғ.к, аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Логикалық ойлау мен математикалық мәдениетті дамыту үшін негіз құру;  

базалық білімді қалыптастыру және экономиканың теориялық және қолданбалы міндеттерін шешу үшін 

математикалық аппаратты пайдаланудың негізгі дағдыларын меңгеру; нақты бейін шеңберінде оқытылатын 

басқа математикалық және қолданбалы пәндерді меңгеру үшін математикалық дайындықтың қажетті деңгейін; 

арнайы математикалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Жоғары  математика» пәні білім алушының логикалық және алгоритмдік ойлау 

қабілеті мен қабілеттерін дамытуға бағытталған; ғылыми-техникалық прогрестің оңтайлы шешімдерін 
іздестіруде және осы шешімдерді енгізудің ең жақсы жолдарын, сандық және далалық эксперименттер 

нәтижелерін өңдеу және талдау әдістерін таңдау кезінде, құрылғылар, процестер мен құбылыстарды талдау 

және модельдеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістерді оқыту. 

Пререквизиттері: Алгебры, Физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аналитикалық геометрия элементтері бар сызықтық алгебра негіздері, 

математикалық талдау, дискретті математика негіздері, дифференциалдық теңдеулер теориясы, Ықтималдықтар 

теориясының негіздері және математикалық статистика, В) математикалық әдістері шешу үшін кәсіптік 

міндеттерді шешу; анықтамалық  математикалық әдебиетті қолдану, С) Қарапайым математикалық модельдерді 

құру әдістерімен математикалық әдістермен және алынған материалдарды интерпретациялау әдістерімен шешу.  

 

4.2 Модуль - Автокөлік құрастыру технологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Конструкциялық материалдардың технологиясы 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобиль құрылысында негізгі технологиясымен, материалдардың әртүрлі 

құрылысымен жәнеде оның шешілу жолдарымен танысу. Қара және түсті металлургия агрегаттарында өтетін 

үрдістердің жалпы заңдылықтарын меңгеру; үрдістің материалдық және жылулық баланстарын есептеу 

әдістерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металдар жөніндегі жалпы мәліметтер. Қорытпалардың теориясы, Темір-

көміртекті қорытпаларының күйінің диаграммасы. Көміртекті болаттар, Легірленген болаттар. Арнайы 

болаттар мен қорытпалар. Шойындар, Болатты термиялық өңдеудің теориялық негізі Болат пен шойынның 
термиялық өңдеуінің технологиялық процессі. Түсті металдар мен қорытпалар 

Пререквизиттері: Физика, Химия, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану, Көлік техникасын жөндеу және 

өндіріс технологиясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Көлік техникасының барлық кезеңдерінде сенімділікті қамтамасыз ету 

проблеммалары туралы түсінікті тереңнен білу керек; В)  Техникалық жүйелердің сенімділігіне қойылатын 

талаптарды негіздеу, С)  қамтамасыз ету арқылы тиісті есептерді шешеу әдістерін білу керек; D) Сенімділік 

мәселелерін шешу әдістерін қолдануға практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. 

Е). кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 



16 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль құрастыру технологиясының негіздері 

Бағдарлама авторлары:Мұхтаров А. Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: автомобильдердің әртүрлі типтері мен олардың механизмдерінің құрылымдарын 

талдау және бағалау, сондай-ақ тораптардағы (агрегаттар, жүйелер) жүктемелерді анықтау бойынша білім мен 

дағды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: автокөліктердің және жекелеген 

агрегаттардың қазіргі және перспективті модельдерін бағалау. Әр түрлі үлгідегі және мақсаттағы автомобиль 
құрылымдарын бағалау және талдау әдістемесі. Автомобиль агрегаттарына жүктемені анықтау әдістері және 

автокөлік құралдарын жобалау және құрастыру кезінде оларды есептеу.   

Пререквизиттері: Материалтану және конструкциялық материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курстың негізгі міндеттері: автомобильдердің қолданыстағы 

құрылымдарын талдай білу, В) саланың қолданыстағы жабдықтарын пайдалану кезінде жаңа және сенімді құру 

кезінде қажет. С) пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: Теориялық механиканың негізгі ережелерін, 

материалдардың кедергісін, механизмдер мен машиналар теориясын, D) осы пән оқылатын мамандықтар 

тобына қолданылатын машина бөлшектерін; Е) өндірістің осы саласы үшін типтік машина жасау бұйымының 

жұмыс істеу қабілетін бағалау және жобалаудың қажетті есептері мен процестерін жүргізу 

 

6В07106 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  

1 курс 

 

1 Модуль – Қоғамдық саяси даму 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 
наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 
өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1Модуль – Қоғамдық саяси даму, 18 кредит 

ЖББП МК ККZТ 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖББП МК AzhCBBM 1102 Әлеуметтік және саяси білім беру модулі 1,2 8 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5 

2Модуль – Инженерлі-коммуникациялық пәндер, 22 кредит 

БП ЖК Fiz 1202 Физика 1 4 

БП ЖК ZhM 1203 Жоғары математика 1 5 

ЖББП МК АКТ  1103 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

ЖББП МК Dfh 1104 Дене шынықтыру 1-4 8 

4Модуль – Мамандық негізі,4 кредит 

БП ЖК ZHE 1204 Жалпы энергетика 2 3 

БП   Оқу практикасы 2 1 
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жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

2 Модуль – Инженерлі-коммуникациялық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Төремұрат А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Техникалық пәндер есебінде қолданылатын физикалық көрсеткіштерге бағыт, 

бағдар беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Физика» пәні физика-механика, молекулярлық физика, электр және магнетизм, 

оптика, атомдық физика және атом ядросының физикасы және қарапайым бөлшектердің дәйекті түрде 

зерттелген бөлімдерін қамтыды, олар үшін бакалавриат белгілі бір күрделілік дәрежесіндегі мәселелерді шешу 

үшін жүйелі білімді және оларды қолдануды білуі керек. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курс 

Постреквизиттері: Термодинамика және жылутехникасы, Жалпы гидравлика, Қабат физикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) физикалық  есептерді орындай білуі, Б) физикалық формулаларды 

техникалық есептерді шығаруда қолдана білуі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жоғарғы математика 

Бағдарлама авторы: Ажымбаев Д.Т.- м.ғ.к, аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Логикалық ойлау мен математикалық мәдениетті дамыту үшін негіз құру;  

базалық білімді қалыптастыру және экономиканың теориялық және қолданбалы міндеттерін шешу үшін 

математикалық аппаратты пайдаланудың негізгі дағдыларын меңгеру; нақты бейін шеңберінде оқытылатын 

басқа математикалық және қолданбалы пәндерді меңгеру үшін математикалық дайындықтың қажетті деңгейін; 

арнайы математикалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Жоғары  математика» пәні білім алушының логикалық және алгоритмдік ойлау 

қабілеті мен қабілеттерін дамытуға бағытталған; ғылыми-техникалық прогрестің оңтайлы шешімдерін 

іздестіруде және осы шешімдерді енгізудің ең жақсы жолдарын, сандық және далалық эксперименттер 
нәтижелерін өңдеу және талдау әдістерін таңдау кезінде, құрылғылар, процестер мен құбылыстарды талдау 

және модельдеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістерді оқыту. 

Пререквизиттері: Алгебры, Геометрия, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару жүйесі, Ұңғы өнімдерін жинау 

және дайындау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аналитикалық геометрия элементтері бар сызықтық алгебра негіздері, 

математикалық талдау, дискретті математика негіздері, дифференциалдық теңдеулер теориясы, Ықтималдықтар 

теориясының негіздері және математикалық статистика, В) математикалық әдістері шешу үшін кәсіптік 

міндеттерді шешу; анықтамалық  математикалық әдебиетті қолдану, С) Қарапайым математикалық модельдерді 

құру әдістерімен математикалық әдістермен және алынған материалдарды интерпретациялау әдістерімен шешу. 

 

4 Модуль – Мамандық негізі 

 

Дублиндік дескрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы энергетика 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:"Жалпы энергетика" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің энергия 

ресурстарының көздері, оларды жылу, механикалық және электр энергиясына түрлендіру әдістері туралы 

білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Жалпы энергетика" пәні бойынша студенттер электр станцияларының негізгі 

және қосалқы жабдықтарының конструкциясын, ЖЭС және АЭС жұмысының негізгі сипаттамалары мен 

режимдерін, энергетиканың экологиялық мәселелерін зерттейді. Жердің энергетикалық ресурстары және 

оларды пайдалану. Техникалық термодинамика негіздері. Жылу алмасу негіздері. Жылу қозғалтқыштарының 
теориялық циклдері. ЖЭС қазандық қондырғылары. ЖЭС бу және газ турбиналары. ЖЭС түрлері. Қазіргі 

заманғы ЖЭС және АЭС жылу сұлбалары. Гидроэлектрлік станциялар. Дәстүрлі емес энергия ресурстарын 

пайдалану. 

Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Электр станциялары мен қосалқы станциялар, Электр энергетикалық жүйелер мен желілер, 

Электрмен жабдықтау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер энергияны түрлендірудің 

негізгі әдістері мен тәсілдерін, жылу, Атом және гидравликалық электр станцияларындағы электр энергиясын 

өндіру технологиясын, дәстүрлі емес және жаңартылатын электр энергия көздерін, электр станцияларындағы 
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электр энергиясын алу тәсілдерін білуі тиіс: ЖЭС және АЭС жылу сұлбаларын, әртүрлі режимдердегі 

энергетикалық жабдықтардың жұмыс ерекшеліктерін: электр энергиясын өндіру процесіне қатысатын жұмыс 

денелерінің қасиеттерін. В) жұмыс денелері мен ылғалды ауа жағдайының кестелері мен диаграммаларын 

қолдана білу; Электр энергетикасындағы болашақ кәсіби қызметтің негізгі ұғымдарын қолдану, қажетті 

ақпаратты іздестіру, талдау және жалпылау (соның ішінде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып) жүргізу; жылу алмасу аппараттарының қарапайым есебін жүргізу және энергетикалық 

қондырғылардың нақты циклдерінің термодинамикалық тиімділігін бағалау. Е) ЖЭС және АЭС теориялық 

және нақты циклдарының тиімділік көрсеткіштерін есептеу, жылу күштік қондырғылардың нақты және 
теориялық қуатын анықтау дағдысы. 

 

6В07106 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1 Модуль - Қоғамдық-саяси даму, 23 кредит 

ЖББП МК ККZТ 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖББП МК AzhCBBM  1102 Әлеуметтік және саяси білім беру модулі 1,2 8 

ЖББП МК Fil 1103 Философия 2 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5 

2. Модуль–Инженерлі-коммуникациялық пәндер, 18 кредит 

БП ЖК Fiz 1202 Физика 1 4 

БП ЖК ZhM 1203 Жоғары математика 1 5 

ЖББП МК АКТ 1104 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 
1 5 

ЖББП МК Dfh 1105 Дене шынықтыру 1,2 4 

4.1 Модуль  – Мамандық негізі, 9 кредит 

БП ЖК ZHE 1204 Жалпы энергетика 2 5 

БП ТК TOE 1205 Электротехниканың теориялық негіздері  2 3 

БП   Оқу практикасы 2 1 

4.2 Модуль  – Мамандыққа кіріспе, 9 кредит 

БП ЖК ZHE 1204 Жалпы энергетика 2 5 

БП ТК EТzhZh 1205 Электротехника және электржабдықтау 2 3 

БП   Оқу практикасы 2 1 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің кейбір сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 

4.1 Модуль  – Мамандық негізі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электротехниканың теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Электр техникасының теориялық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты 

студенттердің электр және магниттік тізбектердің негізгі параметрлерін есептеу және өлшеу әдістері туралы 

білімдерін қалыптастыруға бағытталған; электротехниканың негізгі заңдары; 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Электротехниканың теориялық негіздері» пәні бойынша студенттер тікелей және 

айнымалы токтың қасиеттерін, типтік электр құрылғыларының жұмыс принциптерін зерттейді; өткізгіштердегі, 

жартылай өткізгіштердегі және диэлектриктердегі физикалық процестер негіздері; электр тізбектерінің 

параметрлері және олардың өлшем бірліктері; өткізгіштердің, жартылай өткізгіштердің, электр оқшаулағыш 

және магниттік материалдардың қасиеттерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика   

Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің мәліметтерін оқу нәтижесінде студенттер сызықтық тізбектердің 

қасиеттеріне негізделген есептеу әдістерін, эквивалентті генератор әдісін, вариация теоремасын, симметриялы 

компоненттер әдісін, тұрақты ағындары бар сызықты емес магниттік тізбектерді білуі керек. В) Кестелер мен 

диаграммаларды қолдану мүмкіндігі; қажетті ақпаратты іздеуді, талдауды және қорытындылауды (оның ішінде 
қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана отырып), электроэнергетикада болашақ кәсіптік қызметтің 
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негізгі түсініктерін пайдалану. E) Жұмыстың барлық негізгі нүктелерін және электр энергиясының 

принциптерін есептеу мүмкіндігі. 

 

4.2 Модуль  – Мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электротехника және электржабдықтау 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: электр энергетикасы саласының құрылымымен, электр жабдықтарының негізгі 

элементтерімен, олардың мақсаттарымен танысады, негізгі коммутациялық жабдықтар мен 

трансформаторларды таңдаудың практикалық әдістерін меңгереді. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  

Табиғи құбылыс ретінде жұмыстың барлық негізгі бағыттары мен электр энергиясының қағидаларын қамтиды. 

Бұл электрлік білімнің теориялық негізі, оның негізінде әр түрлі электрлік құрылғылар мен жүйелер жасалуда. 

Электр жабдықтарымен жұмыс істеу үшін қажетті негізгі электрлік ақпаратты қамтиды; электрондық 

құрылғылардың жіктелуі, олардың құрылғысы мен қолданылу аясы 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика   

Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр және жылу энергиясын өндірумен байланысты негізгі физикалық 

құбылыстар; электр және жылу энергиясын өндірудің әртүрлі әдістері; энергия үнемдейтін мемлекеттік саясат 
негіздері; С) нормативтік құжаттарды кәсіби қызметінде қолдану; D) Электр жабдықтарының геометриялық 

өнімдерін графикалық түрде көрсету, электр жүйелерінің, станциялардың және қосалқы станциялардың бір 

фазалы үш фазалы диаграммаларын оқу. 

 

6В07106 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1.1 Модуль - Мамандық негізі, 12 кредит 

БП ЖК ZHE 1201 Жалпы энергетика 1 5 

БП ТК ZhKzhN 1202 Жылумен қамтамасыз ету және жылу техникасы 1 5 

БП   Оқу практикасы 1 2 

1.2 Модуль - Мамандыққа кіріспе, 12 кредит 

БП ЖК ZHE 1201 Жалпы энергетика 1 5 

БП ТК NzhZhN 1202 Термодинамика және жылу техника негіздері 1 5 

БП   Оқу практикасы 1 2 

2.1 Модуль  – Энергетиканың теориялық және физикалық негіздері, 18 кредит 

БП ТК ETN 1203 Электротехниканың теориялық негіздері   1 5 

БП ЖК OE 1204 Өнеркәсіптік электроника 1 4 

БП ТК EЕОР 1205 Электрэнергетикадағы өтпелі процесстер 1 4 

БП ТК EM 1206 Электротехникалық материалтану 1 5 

2.2 Модуль  – Электртехникалық пәндер негізі, 18 кредит 

БП ТК ЕzhЕZh 1203 Электротехника және электржабдықтау 1 5 

БП ЖК OE 1204 Өнеркәсіптік электроника 1 4 

БП ТК EZhEmOP 1205 
Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті өтпелі 

процесстер 
1 4 

БП ТК MzhTKM 1206 
Материалтану және конструкциялық материалдар 

технологиясы 
1 5 

3.1 Модуль  – Коммутациялау аппаратуралар және көмекші жабдықтар, 21 кредит 

БП ТК ЕЕЕААZh 1207 
Электрэнергияны есепке алудың автоматтандырылған 

жүйелері 
2 6 

БП ТК EА1208 Электрлік аппараттар 2 6 

БП ЖК EZhRKN 1209 Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері 2 5 

БП ЖК EUzhET 1210 Энергия үнемдеу және энергия тиімділгі 2 4 

3.2 Модуль  – Арнаулы пәндер, 21 кредит 

БП ТК PBAOT 1207 Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника 2 6 
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БП ТК 

1000V 

DzhZhKTKE 

1208 

1000В дейінгі және жоғары кернеулі тарату құрылғыларын 

электржабдықтау 
2 6 

БП ЖК EZhRKN 1209 Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері 2 5 

БП ЖК EUzhET 1210 Энергия үнемдеу және энергия тиімділгі 2 4 

4. Модуль – Электр қондырғылар жетегі, 9 кредит 

БП ЖК EM 1211 Электрлік машиналар 2 5 

КП ЖК EzhA 1301 Электржетек және автоматтандыру 2 4 

 

1.1 Модуль - Мамандық негізі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жалпы энергетика 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:"Жалпы энергетика" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің энергия 

ресурстарының көздері, оларды жылу, механикалық және электр энергиясына түрлендіру әдістері туралы 

білімдерін қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: "Жалпы энергетика" пәні бойынша студенттер электр станцияларының негізгі 

және қосалқы жабдықтарының конструкциясын, ЖЭС және АЭС жұмысының негізгі сипаттамалары мен 

режимдерін, энергетиканың экологиялық мәселелерін зерттейді. Жердің энергетикалық ресурстары және 

оларды пайдалану. Техникалық термодинамика негіздері. Жылу алмасу негіздері. Жылу қозғалтқыштарының 

теориялық циклдері. ЖЭС қазандық қондырғылары. ЖЭС бу және газ турбиналары. ЖЭС түрлері. Қазіргі 

заманғы ЖЭС және АЭС жылу сұлбалары. Гидроэлектрлік станциялар. Дәстүрлі емес энергия ресурстарын 

пайдалану. 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Электрэнергияны есепке алудың автоматтандырылған жүйелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер энергияны түрлендірудің 

негізгі әдістері мен тәсілдерін, жылу, Атом және гидравликалық электр станцияларындағы электр энергиясын 
өндіру технологиясын, дәстүрлі емес және жаңартылатын электр энергия көздерін, электр станцияларындағы 

электр энергиясын алу тәсілдерін білуі тиіс: ЖЭС және АЭС жылу сұлбаларын, әртүрлі режимдердегі 

энергетикалық жабдықтардың жұмыс ерекшеліктерін: электр энергиясын өндіру процесіне қатысатын жұмыс 

денелерінің қасиеттерін. В) жұмыс денелері мен ылғалды ауа жағдайының кестелері мен диаграммаларын 

қолдана білу; Электр энергетикасындағы болашақ кәсіби қызметтің негізгі ұғымдарын қолдану, қажетті 

ақпаратты іздестіру, талдау және жалпылау (соның ішінде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып) жүргізу; жылу алмасу аппараттарының қарапайым есебін жүргізу және энергетикалық 

қондырғылардың нақты циклдерінің термодинамикалық тиімділігін бағалау. Е) ЖЭС және АЭС теориялық 

және нақты циклдарының тиімділік көрсеткіштерін есептеу, жылу күштік қондырғылардың нақты және 

теориялық қуатын анықтау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
Пәннің атауы: Жылумен қамтамасыз ету және жылу техникасы 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Т. С. Қайненова 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің негізгі ұғымдарды және құрылғылардың конструкциясы жылу 

техникасы және жылу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жылутехниканың негізгі қағидалары мен ережелерін, жылу және беріліс 

өндірісінің техникасы конструкциясын оқып үйрену. . Термодинамикадағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар. 

Жылу беру. Жылу энергиясын өндіруге арналған құрылғылар. Жылу техникасы мен жылумен жабдықтаудағы 

негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Жылу техникасы мен жылумен қамтамасыз ету. Жылумен жабдықтау 

жүйелері. 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Жоғары кернеу техникасы, Электр станциялары және қосалқы станциялар. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жылу есептерінің негіздерін зерттеу. В) Жылумен жабдықтау есебін 

жүргізе білу. С) жылу техникалық есептеулер мен жылумен жабдықтау есептерін орындау. Д) Жылу 

техникасының есептерін шешу әдістерін меңгеру. Е) pv-, ts - және hs-диаграммалардағы жылу энергетикалық 

қондырғылардың негізгі процестері мен циклдарын, жылу машиналары мен аппараттарының жылу жағдайын 

сипаттайтын негізгі параметрлерді анықтау. 

 

1.2 Модуль - Мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Термодинамика және жылу техника негіздері 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Т. С. Қайненова 
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Курсты оқытудың мақсаты: технологиялық машиналар мен жабдықтарды тасымалдау кезінде қолданылатын 

жылуды пайдалану, беру, қайта құру және пайдалану әдістерін өңдеу, энергия ресурстарын үнемдеу, 

технологиялық процестерді қарқындату, қайталама энергия ресурстарын анықтау және пайдалану және 

қоршаған ортаны жану өнімдерімен ластанудан қорғау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Термодинамика және жылутехника негіздері" пәні жылу энергиясын сатып алуға 

және түрлендіруге, технологиялық процесте жылуды пайдалануға және жаңа жылу жабдықтарына бағытталған; 

жылу электр станцияларындағы отынның жану өнімдерінен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа әдістері; Нақты 

газ бен будың термодинамикалық қасиеттері; жылу және технологиялық процестерді тиімді және қауіпсіз 
пайдалану; жылу құрылғыларының жылу, жылу және жылу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.; 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қолданбалы механика, Электр аппараттары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жылу техникалық терминологияларды, жылу энергиясын алу және 

айналдыру заңдарын, қазіргі заманғы жылу техникалық қондырғылар мен технологиялық процестерде жылуды 

пайдалану әдістерін білу; В) Жылу энергетикалық жабдықтар отынының жану өнімдерімен қоршаған ортаны 

ластанудан қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдерін қолдана білу; С) жылуды пайдаланудың қазіргі заманғы 

әдістерін қолдана отырып, жылу техникалық жабдықтарды тиімді пайдалану міндеттерін шешу; д) жылу 

машиналары мен аппараттары элементтерінің жылу жай-күйінің сипаттамасын эксперименталды анықтау; Е) 

инженерлік қызмет профилімен байланысты негізгі жылу техникалық көрсеткіштерді өлшеуді жүргізу. 

  

2.1 Модуль  – Энергетиканың теориялық және физикалық негіздері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электротехниканың теориялық негіздері   

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Электр техникасының теориялық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты 

студенттердің электр және магниттік тізбектердің негізгі параметрлерін есептеу және өлшеу әдістері туралы 

білімдерін қалыптастыруға бағытталған; электротехниканың негізгі заңдары; 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Электротехниканың теориялық негіздері» пәні бойынша студенттер тікелей және 

айнымалы токтың қасиеттерін, типтік электр құрылғыларының жұмыс принциптерін зерттейді; өткізгіштердегі, 

жартылай өткізгіштердегі және диэлектриктердегі физикалық процестер негіздері; электр тізбектерінің 

параметрлері және олардың өлшем бірліктері; өткізгіштердің, жартылай өткізгіштердің, электр оқшаулағыш 
және магниттік материалдардың қасиеттерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің мәліметтерін оқу нәтижесінде студенттер сызықтық тізбектердің 

қасиеттеріне негізделген есептеу әдістерін, эквивалентті генератор әдісін, вариация теоремасын, симметриялы 

компоненттер әдісін, тұрақты ағындары бар сызықты емес магниттік тізбектерді білуі керек. В) Кестелер мен 

диаграммаларды қолдану мүмкіндігі; қажетті ақпаратты іздеуді, талдауды және қорытындылауды (оның ішінде 

қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана отырып), электроэнергетикада болашақ кәсіптік қызметтің 

негізгі түсініктерін пайдалану. E) Жұмыстың барлық негізгі нүктелерін және электр энергиясының 

принциптерін есептеу мүмкіндігі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік электроника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің электронды техника бұйымдарын білікті пайдалану бойынша 

жұмысқа қажетті заманауи электрониканың әр түрлі аймақтарынан мәліметтер алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: электронды аспаптардың соңғы пайдалану сипаттамалары бар қатты денедегі 

электрондық процестердің физикалық заңдылықтары арасындағы студенттердің өзара байланысын түсінуіне 

негізгі назар аударылады. 

Типтік Электр тізбектерінің негізгі қасиеттері; электр тізбектерінде орын алатын негізгі процестерді 

Аналитикалық және Эксперименталды зерттеу; оларды практикалық қолдану тұрғысынан электрондық 

аспаптардың салыстырмалы сипаттамалары 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Энергия үнемдеу және энергия тиімділгі, Электрмен қамтамасыз ету 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электрондық аспаптардың физикалық негіздерін, сипаттамаларын, 

параметрлерін және эквивалентті сұлбаларын білу; В) есептерді шешу кезінде негізгі конструкторлық-

технологиялық және пайдалану параметрлерін пайдалану; С) электрондық құрылғыларды құру үшін 

электрондық аспаптарды қолдану; Д) электрондық құрылғыларда сигналдарды түрлендіру талдауын меңгеру; 

Е) берілген сипаттамалары бар қарапайым Электр тізбектерінің синтезін жүзеге асыру. 

 



22 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электрэнергетикадағы өтпелі процесстер 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: электрмен жабдықтау жүйелерінде қалыпты (жүктемелерді, қоректендіру 

көздерін, жекелеген тізбектерді және басқада электр аппараттарын қосу және ажырату кезінде) және апаттық 

жағдайларда (қысқа тұйықталу, жүктелген тізбектің  немесе оның жекелеген фазасының үзілуі, синхронды 

машинаның синхронизмнен шығуы және басқа апаттар кезінде) пайда болатын өтпелі процесстердің теориялық 

негіздерін игерген жоғары білікті маман дайындау. 
Пәннің қысқаша мазмұны: " Электроэнергетикадағы өтпелі процесстер " пәні бойынша студенттер 

электрэнергетикадағы өтпелі процесстер негізін зерттейді. Электромагниттік өтпелі процесстер. Өтпелі 

процестерді есептеу әдіс-тері. Электрмеханикалық өтпелі процестер. Орнықтылықты жоғарлату шаралары. 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр энергетика жүйелеріндегі өтпелі процестерге есептеулер жүргізу 

дағдысы; В) электр энергетикажүйелеріндегі өтпелі процестердің әсерін сандық бағалау мақсатында есептеулер 

жүргізуді үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электротехникалық материалтану 

Бағдарлама авторы: Молдабаева М.Н. 
Курсты оқытудың мақсаты: Өндіріс пен пайдалану жағдайында материалдарда болатын құбылыстардың 

физикалық мәнін, олардың қасиеттермен байланысын, қазіргі электр материалдарының негізгі қасиеттерін 

түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әр түрлі пайдалану фактілеріне ұшыраған кезде материалдардың мінез-құлқын 

бағалау, берілген жағдайларға сәйкес физикалық қасиеттері бар материалды таңдау мүмкіндігі. электр өрісіне 

ұшыраған кезде диэлектриктерде болатын негізгі физикалық құбылыстарды зерттеу: поляризация, электр 

өткізгіштік, диэлектрлік шығындар және оқшаулаудың бұзылуы. Аралас диэлектриктердегі процестерді талдау. 

Электр оқшаулағыш материалдардың физикалық қасиеттері. Оқшаулаудың қартаюының негізгі механизмдері 

және олардың қызмет ету мерзіміне әсері. Ең көп таралған оқшаулағыш құрылымдарда диэлектриктерді 

қолдану.  

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар, Электрэнергетикалық жүйелердің релелік 

қорғаныс негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ғылымды, техника мен технологияны дамытудағы жаңа электр 

техникалық материалдардың рөлі мен орнын; электр техникалық материалдардың құрамы, қасиеттері және 

техникалық мақсаты бойынша жіктелуін білу; В) Электромагниттік өрістердің әсер етуі кезінде материалдарда 

болып жатқан негізгі физикалық құбылыстарды, материалдардың қасиеттерін, өндіріс технологиясын бағалай 

білу; С) Қазіргі заманғы электр техникасы үшін материалдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету дағдыларын 

меңгеру, оқу және техникалық әдебиетті пайдаланудың туындайтын; қамтамасыз ету; D) Аспаптармен жұмыс 

істеу, өлшеулер мен есептеулер жүргізу, міндеттерді шешу; алынған нәтижелерді түсіну, талдау және қорғау; Е) 

Электр техникалық материалдардың негізгі пайдалану сипаттамаларын қазіргі заманғы электрондық 

аппаратурада пайдалану үшін пайдалану. 
 

2.2 Модуль  – Электртехникалық пәндер негізі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электротехника және электржабдықтау 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: электр энергетикасы саласының құрылымымен, электр жабдықтарының негізгі 

элементтерімен, олардың мақсаттарымен танысады, негізгі коммутациялық жабдықтар мен 

трансформаторларды таңдаудың практикалық әдістерін меңгереді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Табиғи құбылыс ретінде жұмыстың барлық негізгі бағыттары мен электр 

энергиясының қағидаларын қамтиды. Бұл электрлік білімнің теориялық негізі, оның негізінде әр түрлі 

электрлік құрылғылар мен жүйелер жасалуда. Электр жабдықтарымен жұмыс істеу үшін қажетті негізгі 
электрлік ақпаратты қамтиды; электрондық құрылғылардың жіктелуі, олардың құрылғысы мен қолданылу аясы 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр және жылу энергиясын өндірумен байланысты негізгі физикалық 

құбылыстар; электр және жылу энергиясын өндірудің әртүрлі әдістері; энергия үнемдейтін мемлекеттік саясат 

негіздері; С) нормативтік құжаттарды кәсіби қызметінде қолдану; D) Электр жабдықтарының геометриялық 

өнімдерін графикалық түрде көрсету, электр жүйелерінің, станциялардың және қосалқы станциялардың бір 

фазалы үш фазалы диаграммаларын оқу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті өтпелі процесстер 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электр жүйелеріндегі және электрмен жабдықтау жүйелеріндегі 

электромагниттік өтпелерді зерттеу. «Электромагниттік өтпелі өтпелер» модулі арнайы пәндер цикліне кіреді 

және пәндерді оқытуда қажет арнайы кәсіби білім мен құзіреттілікті қалыптастыратын пәндер блогына жатады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: электромагниттік өтпелер дегеніміз - электрмен жабдықтау жүйелерінің, соның 

ішінде олардың құрамына кіретін электрмен жабдықтау жүйелерінің жалпы режимі. Электромагниттік өтпелер 
қалыпты жұмыс жағдайында да пайда болады - электр жүктемелерін қосу, өшіру, электрмен жабдықтау, жеке 

электр беру желілері, және апаттар кезінде - қысқа тұйықталу, фазалардың істен шығуы, ірі электр 

машиналарының іске қосылуы және т.б. 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Энергия үнемдеу және энергия тиімділгі, Электрмен қамтамасыз ету 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттің жеке қасиеттерін, қызығушылықтарын, бейімділіктері мен 

қабілеттерін ескере отырып, бар білім мен дағдылар негізінде әр түрлі күрделіліктегі кәсіби мәселелерді шешу: 

кәсіби және басқа қызметтің әр түрлі түрлеріне тән мәселелерді шешу (коммуникативті, ақпаратты іздеу және 

талдау, шешім қабылдау, бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыру) іс-шаралар және т.б.); В) мүмкіндіктерді кеңейту 

және бар проблемаларды шешудің тиімділігін арттыру; С) әрі қарай кәсіби білім беруді жалғастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
Пәннің атауы: Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы 

Бағдарлама авторы: Молдабаева М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндіріс және пайдалану жағдайларында материалдарда болып жатқан 

құбылыстардың физикалық мәнін, олардың қасиеттерімен өзара байланысын, қазіргі заманғы электр 

техникалық материалдардың негізгі қасиеттерін түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Диэлектриктерде оларға электр өрісі әсер еткен кезде пайда болатын негізгі 

физикалық құбылыстар: поляризация, электр өткізгіштік, диэлектрлік шығындар және оқшаулаудың бұзылуы. 

Аралас диэлектриктердегі процестерді талдау. Электр оқшаулағыш материалдардың физикалық қасиеттері. 

Оқшаулаудың қартаюының негізгі механизмдері және олардың қызмет ету мерзіміне әсері. Ең көп таралған 

оқшаулағыш құрылымдарда диэлектриктерді қолдану. 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар, Электрэнергетикалық жүйелердің релелік 

қорғаныс негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа электротехникалық материалдардың ғылымды, техника мен 

технологияны дамытудағы рөлі мен орнын; электротехникалық материалдардың құрамы, қасиеттері және 

техникалық мақсаты бойынша жіктелуін білу; В) Электромагниттік өрістердің әсер етуі кезінде материалдарда 

болатын негізгі физикалық құбылыстарды, материалдардың қасиеттерін, өндіріс технологиясын бағалай білу; 

С) Қазіргі заманғы Электротехника үшін материалдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету дағдыларын 

меңгеру, интернеттен оқу және техникалық әдебиетті, ақпараттық материалдарды пайдаланудың туындайтын 

міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік беретін материалдарды дұрыс таңдау; D) Аспаптармен жұмыс істеу; 

өлшеулер мен есептеулер жүргізу, міндеттерді шешу; алынған нәтижелерді ұғыну, талдау және қорғау; Е) 

Электр техникалық материалдардың қазіргі заманғы электрондық аппаратурада пайдалану үшін негізгі 
пайдалану сипаттамалары. 

 

3.1 Модуль  – Коммутациялау аппаратуралар және көмекші жабдықтар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электрэнергияны есепке алудың автоматтандырылған жүйелері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын басқарудың 

автоматтандырылған энергия жүйелерін құру және пайдалану негіздері бойынша білімді қалыптастыру; 

энергия жүйесінде жүргізілетін операциялардың тиімділігін бағалау және қолданылатын техникалық 

құрылғылардың сенімділігін ескере отырып, оларды ұйымдастыру бойынша ұтымды шешімдерді әзірлеу болып 

табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Электр энергиясының сапа көрсеткіштерінің сипаттамасы. Электр жабдықтары 

мен технологиялық қондырғылардың жұмысына кернеу мен жиілік ауытқуларының әсері. Элементтің 

сенімділігі. Үздіксіз жұмыс уақытын бөлу тығыздығы. Орташа жұмыс уақыты. Жүйенің сенімділігін оның 

элементтерінің сенімділігімен анықтау. Консервацияланбаған жүйенің сенімділігі. Резервтелген жүйенің 

сенімділігі. Қалпына келтіру жүйесінің сенімділігі. Техникалық құралдардың сенімділігін бағалау кезінде істен 

шығулардың тәуелділігін есепке алу. Динамикалық бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау міндеттері. 

Техникалық құрылғының сенімділігін арттыру үшін қаражат бөлу. Уақытпен байланысты емес динамикалық 

бағдарламалау міндеттері. Мультипликативті критерийі бар динамикалық бағдарламалау міндеттері. 
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Автоматтандырылған басқару жүйелерінің теориялық негіздері. АБЖ туралы негізгі мәліметтер. Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың энергия тасымалдаушыларын жіктеу.  

Пререквизиттері: Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті өтпелі процесстер 

Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар, Жоғары кернеу техникасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) АБЖ ұйымдастыру қағидаттарын, иерархияның әрбір деңгейінде АБЖ 

шешетін міндеттердің құрамын білу; АБЖ қамтамасыз ету түрлерін; оңтайландыру әдістерін білу; В) Нақты 

міндетке оңтайландыру әдісін таңдай білу; қойылған оңтайландыру міндетін шешу және алынған нәтижені 

талдау; С) Автоматтандыру және басқару элементтері мен құрылғыларының параметрлерін таңдау; D) 
Техникалық жүйелерге, технологиялық процестер мен өндірістерге жүйелі талдауды жүзеге асыру; Е) Релелік 

қорғау мен автоматиканы есептеу, жобалау және релелік қорғаныс пен автоматиканы құрастыру.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электрлік аппараттар 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: электрлік және электронды аппараттардың теориялық негізін игеру, 

құрылғылардың жұмыс істеу принциптері мен техникалық сипаттамаларымен танысу. Пәннің оқыту  міндетіне- 

электрлік және электронды аппараттарды оларға қойылатын техникалық және экономикалық талаптарына 

сәйкес таңдауды үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: электр аппараттарының жалпы теориясы, процестердің физикалық мазмұны, 

оларды математикалық бейнелеу және компъютерлік модельдеу, кеңінен тараған электр аппараттарының 
конструкцииясы. 

Пререквизиттері: Электротехника және электржабдықтау, Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті 

өтпелі процесстер 

Постреквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету, Жоғары кернеу техникасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр аппараттарын таңдауға байланысты құжаттарды дайындайды, В) 

электр аппараттарының параметрлерін есептейді, С) электр аппаратарының сұлбаларын таңдауды және  электр 

аппараттарын сұлбаларын таңдауына байланысты техника-экономикалық есептеулер жасауды біледі, D) кең 

тараған электр  аппараттарының конструкциясын жетік игереді. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Релелік қорғаудың, жүйелік және технологиялық Автоматиканың қазіргі заманғы 

құралдарын қалыпты және апаттық режимдердегі энергия жүйелерінің сенімділігін арттырудың негізгі құралы 

ретінде зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Релелік қорғау және энергожүйелер құрылғыларының автоматикасы принциптері. 

Олардың схемалары. Релелік қорғаудың қарапайым базасы. Релелік қорғаныс құрылғыларын есептеу және 

таңдау. Релелік қорғаныс және автоматика элементтерін қолдану, пайдалану және таңдау қабілеті; 

студенттердің жеке элементтерді де, жалпы жүйені де қорғауды орындау принциптерін, сондай-ақ релелік 

қорғаныс жүйелерін есептеу бойынша негізгі ережелерді меңгеруі. Релелік қорғаныс құрылғыларын есептеу 
және таңдау мүмкіндігі. 

Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Электротехника және электржабдықтау 

Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғау және автоматика 

құрылғыларының негізгі типтерін құру және жұмыс істеу қағидаттары; В) Релелік қорғау және автоматика 

элементтерін қолдану, пайдалану және таңдауды жүргізу; С) ЭЭЖ электр энергетикалық және электр 

техникалық жабдығының жұмыс режимдерін талдау әдістерімен және релелік қорғау және автоматика 

құрылғыларының параметрлерін есептеу әдістерімен. D) Релелік қорғаныс құрылғыларын есептеу және таңдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Энергия үнемдеу және энергия тиімділгі 
Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі " пәнін оқу студенттердің 

энергоүнемдеу бойынша білімін қалыптастыру, энергоүнемдеудің тиімділігін анықтау әдістері мен тәсілдерін 

оқып үйрену мақсаты болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: энергия үнемдеудің ғылыми негіздері, энергиямен жабдықтау және энергия 

тұтыну, энергия үнемдеудің экологиялық аспектілері, салалық энергия үнемдеудің нормативтік негізі, салалық 

энергия үнемдеудің энергия үнемдеуші технологиялары, заманауи энергия үнемдеуші әдістер, технологиялар, 

салалық энергия үнемдеудің жабдықтары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Жалпы энергетика, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Жоғары кернеулі электржабдықтар мен электрқондырғыларын оқшаулау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттерге ғимараттардың, құрылыстардың және инженерлік 
жүйелердің энергия тиімділігін арттыру бойынша ұсынылатын жылу оқшаулағыш материалдар мен 
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технологиялар нарығында бағдарлауға мүмкіндік береді. В) Нәтижесінде студенттер энергия үнемдеу 

мәселелерін шешіп, энергия үнемдеу бойынша негізгі заңнамалық және нормативтік құжаттарды қолданатын 

болады. 

3.2 Модуль  – Арнаулы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 
Курсты оқытудың мақсаты: "процестерді басқарудың ақпараттық-өлшеуіш жүйелері" пәнін меңгеру мақсаты 

электрлік және электрлік емес шамалардың техникалық өлшеулер мен аспаптары саласында білімді, іскерлікті 

және дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пәнді меңгеру мыналарды көздейді: - өлшеудің техникалық 

құралдарын (ТСИ) құрудың өлшемдері, әдістері, принциптері және құрылымы, өлшеу қателіктерін бағалау 

және дәлдік кластары туралы білімді қалыптастыру; - аспаптар мен автоматтандыру құралдарының мемлекеттік 

жүйесін (ГСП) құру принциптерін білу; - электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеудің және ТСИ негізгі 

әдістерін білу; - кәсіби қызметте ТСИ қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: физикалық шаманы (параметрді), өлшеуді, ТСИ, шама өлшемін, шама, әдісті, 

өлшем бірлігін және т.б. нақты және нақты мәнін анықтау. Сигналды өлшеу әдісі оны тікелей бағалау және 

өлшеу жолымен оны өлшеммен салыстыру жолымен. Параметрді өлшеудің айырымдық (дифференциалдық) 

әдісі. Электр сигналдарын өлшеуге арналған көпірлік схемалар. Көпір сұлбаларының түрлері. 

Пререквизиттері: Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті өтпелі процесстер 
Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар, Жоғары кернеу техникасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әзірленіп жатқан жобалар мен техникалық құжаттардың қолданыстағы 

стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау жөніндегі іс-

шаралар туралы білу; В) Өнімнің өмірлік циклі мен оның сапасын басқару; С) Қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеуге қатысу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: 1000В дейінгі және жоғары кернеулі тарату құрылғыларын электржабдықтау 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: қосалқы станцияларда және станцияларда электр тарату қондырғыларында 

қолданылатын электр жабдықтары туралы негізгі білімдерді игеру; олардың құрылғысы, қолдану салалары, 
сипаттамалары мен параметрлері, олардың әрекет ету принциптері, пайдалану шарттары. Пәннің міндеттері - 

электрлік құрылғылар теориясының физикалық негіздері мен негізгі принциптерін зерттеу; 1000 В және одан 

жоғары кернеуі бар электр тарату қондырғыларын есептеу, таңдау және пайдалану бойынша практикалық 

дағдыларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Электр қондырғылары туралы жалпы мәліметтер. Электр қондырғыларының 

жіктелуі. PUE сәйкес электр қондырғыларына қойылатын негізгі талаптар. Номиналды параметрлер және 

жұмыс режимдері. Электр қондырғыларының сенімділігін сипаттайтын параметрлер. Электродинамикалық 

күштерді анықтауға арналған негізгі түсініктер мен жалпы заңдар. Айнымалы қиманың өткізгіштеріндегі 

электродинамикалық күштер 

Пререквизиттері: Электротехника және электржабдықтау, Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті 

өтпелі процесстер 
Постреквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету, Жоғары кернеу техникасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электрлік құрылғыларды дамытудың заманауи және перспективалық 

бағыттары туралы; В) электр аппараттарының жіктелуі туралы; С) әр түрлі электр аппараттарын қолдану 

туралы; D) электр энергиясын таратудың сапасы мен энергия тиімділігін арттыруда, өнімділікті арттыруда, 

пайдалану шығындарын төмендетуде және электрмен үздіксіз қамтамасыз етуді жақсартудағы әртүрлі электр 

құрылғыларының рөлі туралы; Е) білуі керек: электр аппараттарында болатын физикалық құбылыстар. 

 

4. Модуль – Электр қондырғылар жетегі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электрлік машиналар 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 
Курсты оқытудың мақсаты: электрлік және электронды машиналарды оларға қойылатын техникалық және 

экономикалық талаптарына сәйкес таңдауды үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Электр машиналары электрлік электр жабдықтарының негізгі және маңызды 

бөлігін құрайды. Бұл пән электр машиналарын оқиды - механикалық энергияны электр энергиясына және 

керісінше өзгерте алатын электромеханикалық құрылғы. Бірінші жағдайда электр қуаты өндіріледі (машиналар 

генераторлар), екінші жағдайда - оны тұтыну (электр қозғалтқыштары). 

Пререквизиттері: Электротехника және электржабдықтау, Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті 

өтпелі процесстер  

Постреквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр машиналарын таңдауға байланысты құжаттарды дайындайды, В) 

электр машиналарының параметрлерін есептейді, С) электр машиналарының сұлбаларын таңдауды және  

электр машиналарының сұлбаларын таңдауына байланысты техника-экономикалық есептеулер жасауды біледі, 

D) кең тараған электр  машиналарының конструкциясын жетік игереді.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электржетек және автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 
Курсты оқытудың мақсаты: автоматтандыру және басқару бойынша білім беру саласындағы кәсіби 

қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, меңгеруі тиіс білікті 

маман даярлау. Түлектер, мемлекеттік басқару органдарында, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, қаржы 

ұйымдарында, ғылыми-зерттеу мекемелерінде, жобалы құйымдарда, оқу орындарында, коммерциялық 

компаниялар мен фирмаларда компьютерлік және ақпараттық қызметтер жасау үшін дайындалады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жүйелердің негізгі алгоритмдік белгілері мен тиісті алгоритмдік сұлбасын, 

артықшылықтары мен кемшіліктерін, тұйықталмаған жүйелердің рөлін, кері байланыс басқару жүйелерінің 

іргелі принциптерін, басқару жүйелерін құруды, жіктеуді;автоматы және автоматтандырылған жүйелердің 

сулетін бақылау және басқару үшін нысандар мен үдерістерді, әртүрлі халық шаруашылығы салаларында 

ұйымдастыру принциптерін біледі;қазіргі заманғы даму үдерістерін және автоматтандыру құралдары мен 

жүйелерін басқаруды үйренеді. 

Пререквизиттері: Электротехника және электржабдықтау, Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті 
өтпелі процесстер  

Постреквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жүйелердің негізгі алгоритмдік белгілері мен тиісті алгоритмдік 

сұлбасын, артықшылықтары мен кемшіліктерін, тұйықталмаған жүйелердің рөлін, кері байланыс басқару 

жүйелерінің іргелі принциптерін, басқару жүйелерін құруды, жіктеуді;В) автоматы және автоматтандырылған 

жүйелердің сулетін бақылау және басқару үшін нысандар мен үдерістерді, әртүрлі халық шаруашылығы 

салаларында ұйымдастыру принциптерін біледі; С) қазіргі заманғы даму үдерістерін және автоматтандыру 

құралдары мен жүйелерін басқаруды үйренеді.  

 

6В07201 – ТАУ КЕН ІСІ 

1 курс 
 

1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  
Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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                                                       1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер, 23 кредит     

ЖББП МК АКТ 1101 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

ЖББП МК ASBM 1102 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, 

Әлеуметтану, Мәдениеттану, Психология) 
1,2 8 

ЖББП МК KКZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

БП ЖК  UR 1201 Ұлттық руханият 2 5 

                                                  3Модуль  – Жараталыстану пәндері, 12 кредит     

БП ЖК Mat 1202 Математика  1 5 

БП ЖК Him 1203 Химия 1 4 

БП ЖК Fiz 1204 Физика  2 3 
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және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 
жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

  3 Модуль  – Жараталыстану пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары математика мектебінің теориясы мен тәжірибесін зерттеу. Студенттерге 

қажетті сандық шамаларды есептеу, өлшеу және табу үшін негізгі дағдылар мен іскерліктерді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарында оқитын 
студенттерге арналған. Бұл пән келесі құрамдас бөліктерден тұрады: ғылыми-техникалық және өндірістік 

есептерді шешу үшін математикалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу, шешілетін тапсырма бойынша ақпаратты 

зерттеу және талдау, оның тұжырымдалуы және математикалық сипаттамасы. Пән шешу барысында алынған 

міндеттер мен білім мен түсініктердің мысалдарын түсінуге және ұтымды пайдалануға арналған. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері:Электртехника, Инженерлік графика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстың негізгі формулаларын, заңдарын және теоремаларын білу. В. Іс 

жүзінде есептерді шешу және бақылау тапсырмаларын орындау. С. Күрделі математикалық есептерді есептеу 

қабілеті. D. Практикада есептерді шешудің теориялық дағдыларын қолдана білу. Е. Негізгі математикалық 

формулаларды есептеудің инженерлік әдістерін меңгеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторы: Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Эксперименттерді өз бетінше жүргізу үшін тәртіптік құзыреттілікті меңгеру, 

химиялық құбылыстардың табиғатын ажырату. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән студенттерді экспериментті сипаттауға және өз бетінше жүргізуге, 

химиялық құбылыстарды ажыратуға үйретуге арналған. Химиялық заңдылықтарды зерттеген бақылаулардан 

қорытынды және өз ақыл-ойын шығару. Өзінің оқу бағытының ерекше құрамдастары туралы түсінік алып және 

танысуға бағытталған. Барлық келтірілген ұғымдармен студент осы уақытқа дейін дәрістік материалдармен 

бекітілген практикалық және зертханалық сабақтарда таныстырылуы тиіс. 

Пререквизиттері: Химия мектеп курсы 
Постреквизиттері:Геология негіздері, Тау жыныстарының физикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық эксперименттерді жүргізудің негізгі теориялық негіздері. В. 

Практикада алынған зерттеулер мен эксперименттер барысында алған іскерліктер мен дағдыларды қолдану. С. 

Оқыту үрдісінде алынған білім мен іскерлікті практикада қолдануға дайын болу. D. Химиялық технологиялар 

саласындағы білімді қолдана білу. Е. Химия саласынан алынған білімді өз бағытында қолдану принциптері мен 

негіздерін білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Төремұрат А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қоршаған әлем туралы білім жүйесін қалыптастыра отырып, 

табиғаттың жалпы заңдарын түсінуге және ашуға үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қоршаған орта туралы білім жүйесіне елеулі үлес қоса отырып, табиғаттың 

жалпы заңдарының мәселелерін ашады. Техникалық жоғары оқу орындарына арналған жалпы физика 

курсының бағдарламасына сәйкес механиканың физикалық негіздері, тербелістер мен толқындар баяндалады. 

Пән мазмұны, механикалық, жылу, электрмагниттік және кванттық құбылыстар туралы білімді меңгеруді 

қамтиды. Пән атауы оқу практикалық және зертханалық эксперименттермен бекітіледі. Қазіргі заманғы 

классикалық физиканың арасындағы логикалық сабақтастық байланыс орнатылған. 

Пререквизиттері: Химия, Математика. 

Постреквизиттері: Тау жыныстарының физикасы, Электртехника. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Табиғаттың жалпы заңдарына қатысты мәселелерді білу және түсіну. В. 
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Тәжірибелік және тәжірибелік тапсырмаларды іс жүзінде қолдану. С. Физика және физикалық құбылыстар 

саласындағы жалпы сұрақтар мен заңдарды оқып үйрену. D. Физика, Термодинамика, Механика саласындағы 

білім. Е. Динамика, термодинамика, механика және жалпы физика саласындағы білім мен іскерлікті тиімді 

пайдалану.  

6В07201 – ТАУ КЕН ІСІ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1Модуль  -  Қоғамдық-саяси пәндер, 28 кредит 

ЖББП МК АКТ 1101 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

ЖББП МК ASBM 1102 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Әлеуметтану, 

Мәдениеттану, Психология) 
1,2 8 

ЖББП МК KКZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

БП ЖК UR 1201    Ұлттық руханият    2 5 

ЖББП МК  Fil 1104  Философия 2 5 

3.1 Модуль – Жалпытехникалық пәндер және кәсіпкерлік дағдылар, 21 кредит 

БП ЖК ТON 1202 Тау-кен өндірісінің негіздері  1 5 

БП ЖК TАT 1203 Техникалық ағылшын тілі 1 4 

БП ТК KGN 1204 Компьютерлік графика негіздері 2 3 

БП    Оқу практикасы 2 1 

БП ТК Geod 1205 Геодезия 2 5 

ЖББП ТК КBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

3.2 Модуль – Инженерлік пәндер және кәсіпкерлік дағдылар, 21 кредит   

БП ЖК ТON 1202 Тау-кен өндірісінің негіздері  1 5 

БП ЖК TАT 1203 Техникалық ағылшын тілі 1 4 

БП ТК IG 1204 Инженерлік графика 2 3 

БП    Оқу практикасы 2 1 

БП ТК EEN 1205 Электртехника және электроника негіздері 2 5 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 3 

 

1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 
Постреквизиттері: Академиялық адалдық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  
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3.1 Модуль – Жалпытехникалық пәндер және кәсіпкерлік дағдылар 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен өндірісінің негіздері     

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Тау-кен ісі» мамандығының бакалавры кен жұмыстарын жүргізудің кен-

геологиялық жағдайларын бағалау, кен орындарын қазу, қазу тәсілдері туралы бастапқы түсініктер, кен 

орындарын аршу, қазу жүйелері, кен қазбалары мен олардың міндеті туралы, өндірістік процестер мен кен 
жұмыстарын ұйымдастыру бойынша білім алуы, жер қойнауларын игеру кезінде адам қызметінің аймағын 

қалыптастыратын тау-кен терминологияларын және ұғымдар кешенін меңгеруі тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Тау-кен өндірісінің негіздері» пәні «Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасының 

тау-кен бакалаврлары дайындау бейінін анықтайтын, бірінші арнайы пән болып табылады. Пәнді оқытудың 

негізгі мақсаты – студенттердің пайдалы қазбалар кен орындарын қазіргі кездегі перспективті қазу тәсілдері 

туралы білім алуы. 

Пререквизиттері: Физика, Математика мектеп курсы                       

Постреквизиттері: Тау жыныстарын жарылыспен бұзу, Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту, Кенді 

кенорындарын жерасты қазу жүйелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Пайдалы кен орындары, пайдалы қазбалар кен орындарын қазу тәсілдері 

туралы, байыту принциптері туралы жалпы мәліметтер алу.B.Тау жыныстары, пайдалы қазбалар кен 

орындарын ашық және жер асты қазу туралы жалпы мәліметтерді, технологияны таңдаудың жалпы 
мәселелерін, пайдалы қазбаларды байыту принциптерін білуі керек.C.Тау жұмыстарын жүргізудің кен-

геологиялық жағдайларын, олардың қоршаған ортаға әсерін, қазылатын пайдалы қазбалар сапасын бағалау 

шеберлігі болу керек;D.Пайдалы қазбалар кен орындарын қазу кезінде механикаландыру, еңбекті ұйымдастыру 

құралдарын таңдау дағдылары болуы керек; E.Тау-кен жұмыстарын жүргізудің тау-кен-геологиялық 

жағдайларын бағалауда, пайдалы қазбалар кен орындарын қазу тәсілдерін және жаңа заманғы технологиясын 

анықтауда құзіретті болуы керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Техникалық ағылшын тілі          

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің елдің мәдениетін 
білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-

бағытталған шетел тілдесуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің болашақ мамандығының немесе мамандығының 

ерекшеліктеріне байланысты ағылшын тілін меңгеру қажеттілігіне бағытталған және бағытталған. Ағылшын 

тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін 

қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады. 

Пререквизиттері: Ағылшын тілі мектеп курсы 

Постреквизиттері: Геология негіздері, Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қарым-қатынас міндеттеріне, сөйлеу жағдайына, басқа мәдениеттің өкілі 

ретінде серіктестің жеке ерекшеліктеріне және қарым-қатынастың өту сипатына сәйкес сөйлеу қызметін 

ұйымдастыру; В.Әлеуметтік факторларға, қарым-қатынас жағдайларына, әңгімелесушінің мәртебесіне және 
оның коммуникативтік ниеттеріне барабар әр түрлі тілдік және сөйлеу құралдарын қолдану; С.Кәсіби және 

ғылыми қоғамдық-саяси қарым-қатынас салаларында өзінің вербалды және вербалды емес мінез-құлқын құру;  

D.Кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық және 

коммуникативтік аспектілерде жүзеге асыру; Е.Қажеттілігін түсіне отырып, шет тілді ортада кәсіби мінез-

құлықтың сөйлеу үлгілері мен тактикасы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері     

Бағдарлама авторы: Абдрашев Р.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік модельдеудің принциптері мен түрлерін, сондай-ақ компьютерлік 

математикалық модельдеудің қажеттілігі туындайтын есептерді шешу кезінде компьютерлік эксперементті іске 

асырудың мақсаттары мен кезеңдерін зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән зерттеу қызметінің компьютерлік кестесін меңгеруге, кенді өндірудің 

жаңа технологиялық процестерін және тиісті жабдықтарды әзірлеу процесінде туындайтын тау-кен 

процестерінің міндеттерін шешуге арналған. Бұл жерде компьютерлік графиканың екі өлшемді және үш 

өлшемді қосымшаларын әзірлеу үшін қажетті базалық білім бар. Осы пән бойынша студенттер сызбалар мен 

жобалардың жұмысын зерттейді. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері. 

Постреквизиттері: Тау жыныстарының физикасы, Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Компьютерлік модельдеу принциптерін білу және түсіну; В.Компьютерлік 

модельдеуге тәжірибе жүзінде талдау жасай білу;С.Компьютерлік математикалық үлгілеу және есептеу 
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эксперементін ұйымдастыру және оның нәтижелерін өңдеу дағдыларын меңгеру қабілеті; D.Теориялық және 

эксперементальды зерттеулердегі компьютерлік математикалық модельдеу саласындағы білім; Е. Модельдерді 

жіктеу тәсілдерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геодезия 

Бағдарлама авторы: Кульшаров Б.Б., Исакулов А.Б., Конебаев Е.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге инженерлік геодезиялық әдістерді және инженерлік жұмыстарын 
орындауды және қазіргі геодезиялық аспаптарды оқып үйренуді және өндірісте орындалатын жұмыстардың 

әдістерімен жергілікті жерде және басқа да халық шаруашылығында көгалдандыру және жобалауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Геодезиялық өндірістің қазіргі жағдайындағы орындалатын 

топографтыгеодезиялық жұмыстын негізгі түрлерімен болашақ маманды теоретикалық және тәжірибелік 

білімнің негізіне оқыту; инженерлік-геодезиялық жұмыстарын орындауға байланысты геодезиялық 

өлшемдермен олардың нәтижелеріне өңдеу жұмыстарын жүргізу; инженерлік құрылымдарды жобалау үшін 

ірімасштабты пландар мен профильдерді дайындау. Геодезияның геодезиялық және фотограмметриялық 

жұмыстардың теориялық негізін өндірісте пайдалануын; лазерлік, электрондық автоматтандырылған жүйелер 

қолданған аспаптарды пайдалана алдынғы қатарлы геодезиялық өлшеулер технологиясын құру; инженерлік 

есептерді шешуге топографиялық пландар мен карталар қолдану; геодезиялық аспаптармен өлшеулер жүргізу; 

геодезиялық өлшеу нәтижелерін өңдеу.   

Пререквизиттері: Жоғары математика, Химия, Тау-кен өндірісінің негіздері 
Постреквизиттері: Инженерлік механика  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Жер шарының өлшемі формасы туралы; координата және биіктік жүйелері 

туралы; геодезиялық пландық және биіктік тірек торлары туралы; геодезиялық құрал-жабдықтармен 

геодезиядағы өлшеу тәсілдерінің қазіргі заманғы даму тенденциясы туралы; B. Геодезия және геодезиялық 

жұмыстардың теориялық негізін; геодезиялық өлшеулердің орындалу технологиясын; геодезиялық 

өлшеулердің нәтижесін өңдеудің теориялық негізін; инженерлік практикада типтік инженерлік-геодезиялық 

есептін көп таралған негізгі талабының шешімін және геометриялық маңызын; C. Топографиялық планмен 

картаны емін-еркін пайдалана білу, солардың негізінде графикалық және математикалық есептеулерді 

шығаруды; D. Топографиялық картаны оқуды, топогеодезиялық материалдарды қолдану, сол негізде 

инженерлік есептерді шешуді; геодезиялық жұмыстарды орындауды, топографо-геодезиялық ізденістерді 

жүргізуді, топографиялық пландарды салу мен түзетуді және жоба нүктелерін жер бетіне шығаруды; E. 
Пландық-картографиялық материалдарды өндірісте қолдану және басқа топографиялық ақпараттарды әртүрлі 

инженерлік есептерін шешу үшін қолдануды; сызықтық, биіктік, бұрыштық өлшеулер жүргізу және жергілікті 

жерді түсіру саласында; геодезиядағы инженерлік есептерды шешу үшін қазіргі әдістерді қолдануы.  

 

3.2 Модуль – Инженерлік пәндер және кәсіпкерлік дағдылар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж., Мукашева А.С. 

Пәннің қысқаша мазмұны: инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау 

конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес 
меңгеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ««Компьютерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) 

қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель аксонометрияда және 

Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын 

меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау 

мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері 

Постреквизиттері: Инженерлік  механика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Автоматтандырылған жобалау жүйесі» пәнін үйрену нәтижесінде 

бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және төртінші 

топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек; В) Түрлі 
кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу 

білу керек; С) Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және 

жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; D) Типтік және ортгинал (соны) 

тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электртехника және электроника негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубаев С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазіргі заманғы элементтік базаның физика негіздері, оның 
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сипаттамалары мен параметрлері, Негізгі электронды құрылғыларда қолдану және пайдалану ерекшеліктері, 

кейінгі жалпы кәсіби және арнайы радиотехникалық пәндерді оқу және инженерлік есептерді өз бетінше шешу 

үшін жеткілікті білім мен практикалық дағды беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тұрақты, айнымалы, бірфазалы және үшфазалы токтардың және магниттік 

тізбектердің электр тізбектері теориясының негіздерін, трансформаторлар мен электр машиналарының 

құрылымы мен жұмыс принципін, сызықты тізбектерді есептеу үшін ОМ, Кирхгоф заңдарын қолдануды, 

бірфазалы трансформатордың параметрлері мен сипаттамаларын есептеуді үйренеді. 

Пререквизиттері: Математика, Физика 
Постреквизиттері: Тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау және автоматтандыру негіздері, Өндірістік 

үрдістерді электрмен жабдықтау және автоматтандыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Айнымалы токтың сызықты тізбектерін, айнымалы параметрлері бар 

электр тізбектерін және магнит тізбектерін есептеу әдістемесін білу және түсіну. В. Іс жүзінде ЭП 

сипаттамалары мен параметрлерін өлшеу және есептеу және электр есептерін жүргізу кезінде оларды сауатты 

қолдану, РЭО пайдалану және сұлбаларды құрастыру. С. Құю және термиялық процестер туралы талқылау 

қабілеті; химиялық құрамын, бастапқы құрылымдық жағдайын және берілген қасиеттер кешенін ескере 

отырып, металдар мен қорытпаларды өңдеудің термиялық және аралас тәсілдерінің түрін және режимін таңдау 

және оларды талдай отырып, пайымдауларды шығару. D. Айнымалы токтың сызықты және сызықты емес 

тізбектерін есептеу. E. ЭП бойынша анықтамалық, оқу және ғылыми-техникалық әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс істей білу. 

6В07202 – МҰНАЙ ГАЗ ІСІ 

1 курс 

 

2. Модуль–Инженерлік-коммуникациялық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге инженерлік жобалау жүйесін кез келген күрделі деңгейдегі 
жобалау конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына 

сәйкес меңгеру, инженерлік жобалау жүйесін кез келген күрделі деңгейдегі жобалау конструкторлық 

жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: геометриялық элементтердің, нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және 

беттердің (жазықтықтардың) қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салу әдістері; параллель 

аксонометрияда және Монж эпюрінде моделдерді пайдалану, позициялық және метрикалық есептер; КҚБЖ 

стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбалары. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері, Мұнай өңдеудің негізгі процестері және 

аппараттары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және 

төртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелері; В) Білуі және 
қолдана білуі тиіс: түрлі кескіндер, көріністер, тіліктер, қималар қатысатын сызбаларды орындай білу керек; С) 

Құрылымдық құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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2. Модуль–Инженерлік-коммуникациялық пәндер, 17 кредит 

БП ЖК KGN 1201 Компьютерлік графика негіздері  1 4 

ЖББП МК AKT 1103 
Ақпаратты коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

ЖББП МК DSh 1104 Дене  шынықтыру 1-4 8 

4. Модуль –  Физико-математикалық, 8 кредит 

БП ЖК ZhM 1202 Жоғары математика  1 5 

БП ЖК Fiz 1203 Физика  2 3 

                                                        5. Модуль  –  Мамандыққа кіріспе, 6 кредит     

БП ЖК UR 1204 Ұлттық руханият 2 5 

БП    Оқу  практикасы 2 1 
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құжатты (сипаттізімді) жасау; D) Типтік және оригинал тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау 

және оқу дағдыларын ие болады. 

 

4. Модуль –  Физико-математикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Ажимбаев Д.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: «Жоғары математика» пәнін оқытудың мақсаты студенттің болмысын 

қалыптастыру, оның ой-өрісін және логикалық мүмкіндігі мен алгаритмдік ойлау қабілетін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Жоғары математика» пәні білім алушының логикалық және алгоритмдік ойлау 

қабілеті мен қабілеттерін дамытуға бағытталған; ғылыми-техникалық прогрестің оңтайлы шешімдерін 

іздестіруде және осы шешімдерді енгізудің ең жақсы жолдарын, сандық және далалық эксперименттер 

нәтижелерін өңдеу және талдау әдістерін таңдау кезінде, құрылғылар, процестер мен құбылыстарды талдау 

және модельдеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістерді оқыту. 

Пререквизиттері: Математика, Геометрия мектеп курсы 

Постреквизиттері:Термодинамика және жылутехникасы, Жалпы гидравлика  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жоғары математикалық есептерді орындай білуі Б) Жоғары 

математикалық формулаларды техникалық есептерді шығаруда қолдана білуі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Төремұрат А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Техникалық пәндер есебінде қолданылатын физикалық көрсеткіштерге бағыт, 

бағдар беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Физика» пәні физика-механика, молекулярлық физика, электр және магнетизм, 

оптика, атомдық физика және атом ядросының физикасы және қарапайым бөлшектердің дәйекті түрде 

зерттелген бөлімдерін қамтыды, олар үшін бакалавриат белгілі бір күрделілік дәрежесіндегі мәселелерді шешу 

үшін жүйелі білімді және оларды қолдануды білуі керек.  

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Термодинамика және жылутехникасы, Жалпы гидравлика, Қабат физикасы. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) физикалық  есептерді орындай білуі Б) физикалық формулаларды 

техникалық есептерді шығаруда қолдана білуі 

 

5. Модуль  –  Мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 
ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  
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6В07202 – МҰНАЙ ГАЗ ІСІ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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2. Модуль–Инженерлік-коммуникациялық пәндер, 13 кредит 

БП ЖК KGN 1201 Компьютерлік графика негіздері 1 4 

ЖББП МК AKT 1104 
Ақпаратты коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

ЖББП МК DSh 1105 Дене  шынықтыру 1-2 4 

4. Модуль–  Физико-математикалық, 10 кредит 

БП ЖК ZhM 1202 Жоғары математика  1 5 

БП ЖК Fiz 1203 Физика  2 5 

5.1 Модуль  –  Мамандыққа кіріспе, 9 кредит 

БП ЖК UR 1204 Ұлттық руханият 2 5 

БП ТК Маt 1205 Материалтану 2 3 

БП    Оқу  практикасы 2 1 

5.2 Модуль  – Қоғамдық-өндірістік, 9 кредит 

БП ЖК UR 1204 Ұлттық руханият 2 5 

БП ТК ММК 1205 Материалдың механикалық қасиеті 2 3 

БП    Оқу  практикасы 2 1 

 

2. Модуль–Инженерлік-коммуникациялық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге инженерлік жобалау жүйесін кез келген күрделі деңгейдегі 

жобалау конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына 

сәйкес меңгеру, инженерлік жобалау жүйесін кез келген күрделі деңгейдегі жобалау конструкторлық 
жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: геометриялық элементтердің, нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және 

беттердің (жазықтықтардың) қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салу әдістері; параллель 

аксонометрияда және Монж эпюрінде моделдерді пайдалану, позициялық және метрикалық есептер; КҚБЖ 

стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбалары. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері, Мұнай өңдеудің негізгі процестері және 

аппараттары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және 

төртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелері; В) Білуі және 

қолдана білуі тиіс: түрлі кескіндер, көріністер, тіліктер, қималар қатысатын сызбаларды орындай білу керек; С) 
Құрылымдық құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік 

құжатты (сипаттізімді) жасау; D) Типтік және оригинал тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау 

және оқу дағдыларын ие болады. 

 

4. Модуль–  Физико-математикалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жоғарғы математика  

Бағдарлама авторы: Ажымбаев Д.Т.- м.ғ.к, аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Логикалық ойлау мен математикалық мәдениетті дамыту үшін негіз құру;  

базалық білімді қалыптастыру және экономиканың теориялық және қолданбалы міндеттерін шешу үшін 

математикалық аппаратты пайдаланудың негізгі дағдыларын меңгеру; нақты бейін шеңберінде оқытылатын 
басқа математикалық және қолданбалы пәндерді меңгеру үшін математикалық дайындықтың қажетті деңгейін; 

арнайы математикалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: ғылыми-техникалық прогрестің оңтайлы шешімдері, сандық және далалық 

эксперименттер нәтижелерін өңдеу және талдау әдістері, құрылғылар, процестер мен құбылыстарды талдау 

және модельдеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістер. 

Пререквизиттері: мектеп курсындағы алгебра, геометрия математика.  

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару жүйесі, Ұңғы өнімдерін жинау 

және дайындау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аналитикалық геометрия элементтері бар сызықтық алгебра негіздері, 

математикалық талдау, дискретті математика негіздері, дифференциалдық теңдеулер теориясы, Ықтималдықтар 
теориясының негіздері және математикалық статистика; В) математикалық әдістері шешу үшін кәсіптік 

міндеттерді шешу; анықтамалық  математикалық әдебиетті қолдану С) Қарапайым математикалық модельдерді 

құру әдістерімен математикалық әдістермен және алынған материалдарды интерпретациялау әдістерімен шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Амантаева А.Ш., Таскалиев А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Осы заманғы әлемнің жаратылыстану ғылыми суреттемесі туралы түсініктерді 

қалыптастырып, физика саласындағы теориялық білімді меңгеру мен оны жұмыс барысында практикалық 

есептерді шешуге қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кинематика. Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу 

заңдары. Салыстырмалылықтың арнайы теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. 
Тербелістер және толқындар физикасы. Статистикалық физика және термодинамика. Термодинамиканың 

негіздері. Тасымалдау құбылысы. Электростатика. Кулон заңы. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр өрісіндегі 

диэлектриктер. Тұрақты электр тогы. Магнит өрісі. Заттағы магнит өрісі. Электромагниттік индукция 

құбылысы. Сәулелік (геометриялық) оптика туралы ұғым. Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындар 

дифракциясы. Заттағы электромагниттік толқындар. Жарықтың дисперсиясы. Жылулық сәуле шығару. 

Фотоэффект. Комптон эффектісі. Корпускулалы-толқындық екі жақтылық. Де-Бройль толқындары. 

Шредингердің уақыттық және стационар теңдеулері. Кванттық механика элементері. Кванттық электроника 

элементтері. Конденсацияланған күй. Атомдық ядро. Ядролық реакциялар. Энергия көздерінің проблемасы. 

Пререквизиттері: Жоғары математика  

Постреквизиттері: Мұнайкәсіпшілігіндегі машиналар мен механизмдер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) физикалық құбылыстардың жүру барысындағы негізгі заңдылықтарды, 
түбегейлі принциптер мен заңдарды, олардың математикалық өрнектерін, фундаменталдық түсініктер, заңдар, 

классикалық және қазіргі заман физикасының модельдерін, физикадағы теориялық және эксперименталдық 

зерттеулердің әдістерін, қазіргі заман байланыс құралдарының жұмыс істеуіне және басқарылуына негіз 

болатын физиканың фундаменталды заңдары білу; В) физикалық есептерді шығару, өңдеу, графигін сызу, 

алынған нәтижелерін талдау және бағалау; С) негізгі эксперименталдық әдістер мен өлшеулер нәтижелерін 

өңдеу жолдарын, физикалық негізгі аспаптарды, физикалық эксперименттерді қою және оны шешу, алынған 

нәтижелерді өңдеу, талдау және бағалау; Д) физиканың негізгі заңдары мен жекелеген нақты есептердің дұрыс 

арақатынасын тауып, олардың физиканы және физикаға шектес ғылымының басқа салаларының есептерін 

шешуге пайдалану. 

5.1 Модуль  –  Мамандыққа кіріспе 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 
Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Материалтану 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Балгынова А.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрамалы материалдардың классификациясын, олардың МЕМСТ-қа 

сәйкестендіру олардың маркасын, қасиеттердің озгеру тәсілдерін, сондай-ақ қазіргі рационалды технологиялық 

тәсілдер, дайындаудың түзілу түрін, және машина бөлшектерін, қысыммен өңдеу, дәнекерлеу, ұнтақ 

металлургия т.б. с.с. меңгеру қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металдар құрылымы және қасиеті, қорытпалар теориясы, көміртекті болаттар, 
шойындар, болатты термиялық және химиялық - термиялық өңдеу, легірленген болаттар, ұнтақ материалдар, 

қатты қорытпалар, түсті металдар қорытпалары, метал емес конструкциялық материалдар, металды қысыммен 

өңдеу.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Мұнайкәсіпшілігіндегі машиналар мен механизмдер, ұңғы өнімдерін жинау және 

дайындау,  Ұңғыманы жөндеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: металдың кристалдық құрылымы, В) Білуі және қолдана 

білуі тиіс: бұрғылау және мұнайкәсіпшілік  жабдықтарын дайындауға арналған болаттардың қолданылуын; 

меңгеру керек: С) металдардың құрылысын зерттеуді, D) металдардың қаттылығын анықтауды, Е) 

мұнайкәсіпшілік құбырларының маркаларын беріктілік тобына байланысты анықтауды. 

 

5.2 Модуль  – Қоғамдық-өндірістік 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Материалдың механикалық қасиеті 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Балгынова А.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Металдар құрылымы және қасиеті, қорытпалар теориясы, көміртекті 

болаттар, шойындар, болатты термиялық және химиялық - термиялық өңдеу, легірленген болаттар, ұнтақ 

материалдар, қатты қорытпалар, түсті металдар қорытпалары, метал емес конструкциялық материалдар, 

металды қысыммен өңдеу. 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика 
Постреквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері, Мұнай өңдеудің негізгі процестері мен 

аппараттары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау, В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру, С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. Е). есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. Е).кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге 

міндетті 

6В07202 – МҰНАЙ ГАЗ ІСІ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1. Модуль–Инженерлік-коммуникациялық пәндер, 11 кредит 

БП ЖК KGN1201 Компьютерлік графика негіздері 1 4 

БП ЖК MGIN 1202 Мұнай газ ісі негіздері 1 5 

БП    Оқу практикасы  1 2 

2.1 Модуль  –МГ кен орындарын пайдаланудың геологиялық негіздері, 14 кредит 

БП ТК MKG 1203 Мұнайкәсіпшілік геологиясы 1 5 

КП ЖК MGOTN 1301 МГ өңдірудің теориялық негіздері  2 4 

КП  Өндірістік практика 4 5 

2.2 Модуль  –  Мұнай және газ кен орындарын игерудің теориялық негіздері, 14 кредит 

БП ТК MG 1203 Мұнай геологиясы 1 5 

КП ЖК MGOTN 1301 МГ өңдірудің теориялық негіздері  2 4 

КП  Өндірістік практика 4 5 

3.1 Модуль – Өндірістік қауіпсіздік және кен орындарын пайдалану, 13 кредит 

БП ТК MGGKKOIP 1204 МГ және ГК кен орындарын игеру және пайдалану  1 4 
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БП ЖК MGUBT 1205 МГ ұңғыларын бұрғылау технологиясы  2 5 

БП ЖК 
MGSEKTKKOK 

1206 

МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік 

және қоршаған ортаны қорғау 
2 4 

3.2 Модуль–Бұрғылау процессіндегі қауіпсіздік негіздері, 13 кредит 

БП ТК BEODT 1204 
Бұрғылау ерітінділері және оларды дайындау 

технологиясы 
1 4 

БП ЖК MGUBT 1205 МГ ұңғыларын бұрғылау технологиясы  2 5 

БП ЖК 
MGSEKTKKOK 

1206 

МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік 

және қоршаған ортаны қорғау 
2 4 

4.1 Модуль - Арнаулы пәндер, 17 кредит 

БП ТК MGHKFK 1207 МГ химиялық құрамы мен физикалық қасиеті  2 6 

БП ТК MGZhTK 1208 МГ жабдықтарын тоттанудан қорғау  2 6 

КП ЖК МКММ 2302 Мұнайкәсіпшілік машиналар мен механизмдер 3 5 

4.2 Модуль - Кәсіпшілік-техникалық, 17 кредит 

БП ТК TZhB 1207 Тау жыныстарының бұзылуы 2 6 

БП ТК ВZhTK 1208 Бұрғылау жабдықтарын тоттанудан қорғау  2 6 

КП ЖК МКММ 2302 Мұнайкәсіпшілік машиналар мен механизмдер 3 5 

5.1 Модуль - Электротехника және өндірістік процесті автоматтандыру, 15 кредит 

БП ТК ENKE 1209 
Электротехника негіздері және кәсіпшілік 

электржабдықтау 
1 5 

БП ТК MTPA 1210 
Метрология  және технологиялық процестерді 

автоматтандыру  
2 5 

КП ТК MGZhBRD 2303 МГ жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 3 5 

5.2 Модуль -  Электротехника және бұрғылау  процесті автоматтандыру, 15 кредит  

БП ТК ENBPEKE 1209 
Электротехника негіздері және бұрғылау процессін 

электрмен қамтамасыз ету 
1 5 

БП ТК BPAZh 1210 Бұрғылау процессін автоматтандыру жүйесі 2 5 

КП ТК BOAA 2303 Бақылау өлшеу аспаптары мен автоматика 3 5 

8.1 Модуль - Теңіз кен орындарын игеру ерекшеліктері, 10 кредит 

БП ТК KKON 1212 Қайран кен орындарының негіздері  1 5 

КП ЖК TKOI 2307 Теңіз кен орындарын игеру 3 5 

8.2 Модуль - Қайран кен орындарын бұрғылау ерекшеліктері, 10 кредит 

БП ТК KKOB 1212 Қайраң кен орнын бұрғылау 1 5 

КП ЖК TKOI 2307 Теңіз кен орындарын игеру 3 5 

 

1. Модуль–Инженерлік-коммуникациялық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге инженерлік жобалау жүйесін кез келген күрделі деңгейдегі 

жобалау конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына 

сәйкес меңгеру, инженерлік жобалау жүйесін кез келген күрделі деңгейдегі жобалау конструкторлық 

жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес меңгерту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: геометриялық элементтердің, нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және 

беттердің (жазықтықтардың) қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салу әдістері; параллель 

аксонометрияда және Монж эпюрінде моделдерді пайдалану, позициялық және метрикалық есептер; КҚБЖ 

стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбалары. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері, Мұнай өңдеудің негізгі процестері және 

аппараттары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және 

төртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелері; В) Білуі және 

қолдана білуі тиіс: түрлі кескіндер, көріністер, тіліктер, қималар қатысатын сызбаларды орындай білу керек; С) 

Құрылымдық құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік 

құжатты (сипаттізімді) жасау; D) Типтік және оригинал тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау 
және оқу дағдыларын ие болады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Мұнай-газ ісі негіздері 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А., аға оқытушы. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға мұнай, газ, судың физикалық қасиеттері мен құрамын; 

мұнай қабатына әсер ететін жасанды әдістер бойынша; ұңғы өнімдері мен оларды пайдалануға дайындау 

бойынша білімдер беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай, газ және көмірсутектерді өңдеудің типтік процестерінің теориялық 

негіздері, аппараттар мен машиналарды есептеу әдістері мен  құрылымы қамтамасыз етіледі. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару жүйесі, Ұңғы өнімдерін жинау 

және дайындау   
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР мұнайгаз саласының дамуы және жағдайы туралы, ұңғыны пайдалану 

әдістері туралы, мұнай, газ және конденсатты тасымалдау, оларды жинау және дайындау туралы, мұнайды 

қайта өңдеу туралы; В) мұнайдың, газдың және қабат суының физикалық қасиеттері және құрамын; тау 

жыныстарының физикалық сипаттамаларын; қабат жағдайындағы  сұйық және газдың күйін; С) мұнай 

қабаттарына жасанды әсер етуді; ұңғылар жабдығы және оларды пайдалануға дайындауды; D) жинау жүйесін 

және мұнайды, мұнай өнімдерін, конденсатты және газды тасымалдаудың негізгі әдістерін. Е)мұнай, газ және 

газдыконденсат кенорындарын игеру және пайдаланудың негізгі физикалық процестерінің маңызын меңгеру, 

кенорын геологиясын толық меңгере білу. 

 

2.1 Модуль  –МГ кен орындарын пайдаланудың геологиялық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
Пәннің атауы: Мұнайкәсіпшілік геологиясы 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерге мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау әдістерінің  

теориялық негізін, өнімді қабаттың геологиялық құрылымы, қабат флюидтерінің құрамы мен қасиеттері, жер 

қойнауында тау жыныстарының фильтрациялы – сыйымдылық қасиеттерін және көмірсутектер қорын анықтау,  

жер қойнауынан мұнай мен газды толық өндірудің замануи әдістерін үйрету  курстың негізгі мақсаты.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайкәсіпшілік геология – мұнай, газ және газконденсатты кен орындарын 

бастапқы (табиғи) жағдайында  және игеру процесінде толық зерттеумен  айналысатын геологияның 

қолданбалы саласы. Мұнайкәсіпшілік геология мұнай және газ өндірудің тиімді қызметіне геологиялық негізді 

және жер қойнауын рационалды қолдануды қамтамасыз етеді.Мұнай және газ кеніштері мен кен орындарында 

көмірсутектердің  табиғи жағдайын, оларды зерттеу және көрсету, мұнай және газ кеніштері мен кен 
орындарын геологиялық – кәсіпшілік бақылау әдісімен сараптау шешімін және игеруді реттеуді қарастырады. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздері, Мұнай кен орындарын 

игеру, Газ және газконденсатты кен орындарын игеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Түсінігі болуға: ғылым мен техниканың замануи жетістіктері, 

мұнайгазкәсіпшілік геология саласында отандық және шетелдік алдыңғы қатарлы тәжірибелері, кеніштің 

геологиялық құрылымын үйрену әдістері,  өнімді қабат флюидтерінің құрамы мен қасиеттері, кеніштің 

статикалық және динамикалық геологиялық моделін құру принциптері, технологиялық процесстерді 

рационалды қолдану және тиімділігін арттыруға бағытталған геологиялық қамтамасыз ету іс-шаралар негізі, 

мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдаланудағы геологиялық – кәсіпшілік құжаттарға қойылатын 

негізгі талаптар, мұнай және газ кен орындарын игеруде қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғаудағы 
экологиялық талаптар; В) Білуге және қолдануға: жер қойнауының геологиялық құрылымы мен пайдалану 

нысандарының  (ұңғы, өнімді қабат) өзара байланысын көрсететін графикалық сызбалар кешенін құру (карта, 

геологиялық – геофизикалық сызбалар, корреляция кескіні); кеніштердің түрін, өлшемін, кеңістікте 

орналасуын; литологиялық өзгеріске, тектоникалық бұзылымға ұшыраған, әртүрлі қанығу сипатамасы 

бойынша  қабаттар шекарасын;  жоғарыөнімді және төменөнімді коллекторлар қасиетін анықтау; нысандардың 

геологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, мұнай, газ өндіру деңгейін болжау және көмірсутектерді өндіру 

коэффициентін бағалау принциптерін, мұнай және газ кен орындарының көмірсутектер қорын анықтау 

есептерін білу және қолдана білу қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: МГ өңдірудің теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы, Султанова Д.Д. - оқытушы. 
Курсты оқытудың мақсаты: жер бетіне ұңғы өнімдерін көтерудің физикалық үрдістерін оқытып үйрету, 

ұңғыларды пайдаланудың әртүрлі әдістерінде және қиын жағдайларда осы үрдістерді технологиялық және 

техникалық әдістермен жүзеге асыруды үйрету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде ұңғыларды пайдалануға дайындау,сұйықтықты шақыру және ұңғыны 

меңгеру, ұңғыны және қабатты гидродинамикалық зерттеу,  ұңғыдан сұйықтық өндірудің теориялық негіздері, 

ұңғыны пайдалану әдістері қарастырылған. 

Пререквизиттері: Мұнай газ ісі негіздері, Мұнайкәсіпшілік геологиясы 

Постреквизиттері: Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау, Газ және газконденсат кенорындарын игеру және 

пайдалану. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұңғыға сұйықтың ағып келуі, ұңғы түбі аймағында жүретін физикалық 

процестер, сұйық  ағынын шақыру жөнінде. В) білуге және қолдануға: өндіру ұңғыларының  үсті және жер асты 

жабдықтарын, ұңғы жабдықтарын таңдауға қажетті технологиялық есептеулерді. С) дағдылануға: маңызды 

техникалық-технологиялық шешімдерді қабылдауға, теориялық білімін өндірісте қолдануға. Д) технологиялық 

процестердің экономикалық көрсеткіштерін есептеу. 

 

2.2 Модуль  –  Мұнай және газ кен орындарын игерудің теориялық негіздері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Мұнай геологиясы 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерге мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау әдістерінің  

теориялық негізін, өнімді қабаттың геологиялық құрылымы, қабат флюидтерінің құрамы мен қасиеттері, жер 

қойнауында тау жыныстарының фильтрациялы – сыйымдылық қасиеттерін және көмірсутектер қорын анықтау,  

жер қойнауынан мұнай мен газды толық өндірудің замануи әдістерін үйрету  курстың негізгі мақсаты.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгазкәсіпшілік геология – мұнай, газ және газконденсатты кен орындарын 

бастапқы (табиғи) жағдайында  және игеру процесінде толық зерттеумен  айналысатын геологияның 

қолданбалы саласы. Мұнайгазкәсіпшілік геология мұнай және газ өндірудің тиімді қызметіне геологиялық 

негізді және жер қойнауын рационалды қолдануды қамтамасыз етеді.Мұнай және газ кеніштері мен кен 

орындарында көмірсутектердің  табиғи жағдайын, оларды зерттеу және көрсету, мұнай және газ кеніштері мен 
кен орындарын геологиялық –кәсіпшілік бақылау әдісімен сараптау шешімін және игеруді реттеуді 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздері, Мұнай кен орындарын 

игеру, газ және газконденсатты кен орындарын игеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Түсінігі болуға: ғылым мен техниканың замануи жетістіктері, 

мұнайгазкәсіпшілік геология саласында отандық және шетелдік алдыңғы қатарлы тәжірибелері, кеніштің 

геологиялық құрылымын үйрену әдістері,  өнімді қабат флюидтерінің құрамы мен қасиеттері, кеніштің 

статикалық және динамикалық геологиялық моделін құру принциптері, технологиялық процесстерді 

рационалды қолдану және тиімділігін арттыруға бағытталған геологиялық қамтамасыз ету іс-шаралар негізі, 

мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдаланудағы геологиялық – кәсіпшілік құжаттарға қойылатын 
негізгі талаптар, мұнай және газ кен орындарын игеруде қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғаудағы 

экологиялық талаптар; В) Білуге және қолдануға: жер қойнауының геологиялық құрылымы мен пайдалану 

нысандарының  (ұңғы, өнімді қабат) өзара байланысын көрсететін графикалық сызбалар кешенін құру (карта, 

геологиялық – геофизикалық сызбалар, корреляция кескіні); кеніштердің түрін, өлшемін, кеңістікте 

орналасуын; литологиялық өзгеріске, тектоникалық бұзылымға ұшыраған, әртүрлі қанығу сипатамасы 

бойынша  қабаттар шекарасын;  жоғарыөнімді және төменөнімді коллекторлар қасиетін анықтау; нысандардың 

геологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, мұнай, газ өндіру деңгейін болжау және көмірсутектерді өндіру 

коэффициентін бағалау принциптерін, мұнай және газ кен орындарының көмірсутектер қорын анықтау 

есептерін білу және қолдана білу қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
Пәннің атауы: МГ өңдірудің теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы, Султанова Д.Д. - оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: жер бетіне ұңғы өнімдерін көтерудің физикалық үрдістерін оқытып үйрету, 

ұңғыларды пайдаланудың әртүрлі әдістерінде және қиын жағдайларда осы үрдістерді технологиялық және 

техникалық әдістермен жүзеге асыруды үйрету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде ұңғыларды пайдалануға дайындау,сұйықтықты шақыру және ұңғыны 

меңгеру, ұңғыны және қабатты гидродинамикалық зерттеу,  ұңғыдан сұйықтық өндірудің теориялық негіздері, 

ұңғыны пайдалану әдістері қарастырылған. 

Пререквизиттері: Мұнай газ ісі негіздері, Мұнайкәсіпшілік геологиясы 

Постреквизиттері: Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау, Газ және газконденсат кенорындарын игеру және 

пайдалану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: түсінігі болуға: А) ұңғыға сұйықтың ағып келуі, ұңғы түбі аймағында 
жүретін физикалық процестер, сұйық  ағынын шақыру жөнінде. В) білуге және қолдануға: өндіру ұңғыларының  

үсті және жер асты жабдықтарын, ұңғы жабдықтарын таңдауға қажетті технологиялық есептеулерді. С) 

дағдылануға: маңызды техникалық-технологиялық шешімдерді қабылдауға, теориялық білімін өндірісте 

қолдануға. Д) технологиялық процестердің экономикалық көрсеткіштерін есептеу. 
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3.1 Модуль – Өндірістік қауіпсіздік және кен орындарын пайдалану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: МГ және ГК кен орындарын игеру және пайдалану 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәннің мақсаты студенттерге газ және газдыконденсатты кен 

орындарын игеру сұрақтары бойынша білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша барлық пәндермен комплексті түрде 
теориялық негізі болып табылады, өйткені оның құрамына газ коллекторларының физикалық қасиеттері, табиғи 

газдардың  және жеңіл көмірсутектердің қасиеттері, ұңғыларды және газ кен орындарын зерттеуге қажеті 

приборлар, қондырғылар, зерттеу жүргізу әдістері бөлімдерін, газдың сүзілуінің қалыпты және қалыпсыз 

режимдерін, газ ұңғыларын бұрғылау ерекшеліктерін, газды өндіру технологиясы мен техникасын 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Мұнай өніру технологиясы және техникасы, Ұңғыманы жөндеу, Мұнай кәсіпшілігі 

машиналары мен механизмдері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуы тиіс: -геология негіздері, газ ұңғыларын бұрғылау, газ кен 

орындарын игеру және пайдалану; В)Білуі және қолдана білуі тиіс: тау жыныстарының құрамы және 

физикалық қасиеттері; -ұңғы жабдықтары және оларды пайдалану; С) орындай білуі тиіс: -кен орны бойынша 

карталар мен геологиялық қималар құру; D) қысымның қалпына келу индикатор қисықтарын құру және оларды 
интерпретациялау; -ұңғының аяқталу коэффициентін анықтау; Е) ұңғыны жөндеудің әртүрлі әдістерін жүргізе 

білу; -қабаттың әртүрлі физикалық көрсеткіштерін анықтау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: МГ ұңғыларын бұрғылау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Котик Е. П. аға оқытушы., Султанова Д. Д. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: мұнай және газ ұңғыларын салу кезінде негізгі технологиялық процестермен 

байланысты, осы үдерістердің анықтаушы параметрлері мен олардың тиімділік көрсеткіштері арасындағы 

тәуелділікті меңгеруге бағытталған білімді меңгеру, берілген және сабақтас білім салаларындағы білім мен 

іскерлікті практикалық қызметте өз бетінше қолдану қабілетін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұңғыларды бұрғылау технологиясының негіздері. Ұңғыларды салу кезінде 
қолданылатын негізгі жабдық. Қазіргі шетелдік және отандық бұрғылау қондырғылары, бұрғылау 

колонналарының құрамдас бөліктері. Бұрғылау қашауларының түрлері және оларды қолдану шарттары, 

бұрғылау және шегендеу бағаналарына әсер ететін қысым.  Ұңғыны бақылау принциптері. Бұрғылау 

ерітіндісінің негізгі функциялары мен қасиеттері. Тік және бағытталған бұрғылауды қолдану саласы. Жұмыс 

өндірісінің технологиясы. Ұңғыларды бұрғылау кезінде қолданылатын шығарындыға қарсы жабдық. Шегендеу 

бағаналарының түрлері және тағайындалуы. Ұңғыны цементтеу процесі. 

Пререквизиттері: Мұнайкәсіпшілігі геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Ұңғыларды аяқтау, Мұнай өндіру техникасы мен технологиясы, Ұңғыларды зерттеудің 

геофизикалық әдістерінің теориялық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұңғы құрылысы туралы жалпы мәліметтерді білу. В) бұрғылау 

жұмыстарын жобалау кезінде әдістемелік тәсілдерді меңгеру. С) ұңғы құрылысы барысында апаттық жағдайлар 
мен асқынулар кезінде білім мен қазіргі заманғы әдістерді қолдану. Д) Мұнай және газ кен орындарын 

пайдалану саласында заңдық және инженерлік білімді пайдалану. Е) Мұнай және газ кен орындарын игеру 

кезінде оңтайлы шешімдерді талдау және таңдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 

Бағдарлама авторы: Котик Е. П. аға оқытушы., Кайненова Т.С. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау 

бойынша студенттерде өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын құру және ұйымдастыру бойынша 

өз бетінше жұмыс жүргізуге мүмкіндік беретін, Экологиялық дүниетаным мен ойлауға ие, барлық өсіп келе 

жатқан антропогендік қысым жағдайында мұнай-газ саласы кәсіпорындарының қоршаған ортаға әсерін талдай 

және бағалай алатын, осы өзара іс-қимылдың терең процестерін түсінетін және өзінің кәсіби қызметінде 
негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін, экологиялық аудит жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірістік ортаның жағымсыз факторларының адамға әсері және 

идентификациясы. Адамды зиянды және қауіпті өндірістік факторлардан қорғау. Еңбек қызметі үшін қолайлы 

жағдайларды қамтамасыз ету. Мұнай-газ саласындағы объектілердегі еңбек қауіпсіздігі. Жұмыс орнында 

зиянды заттардың әсерін бағалау. Қол өрт сөндіргіштерінің құрылымы мен әрекет ету принципін зерттеу.  

Пререквизиттері: Мұнайкәсіпшілігі геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері, Қабаттардың мұнай беруін арттыру 

әдістері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі өндірістің зиянды және қауіпті факторларының көздерін, олардың 

қарқындылығын; зиянды заттардың уытты әсерінің ерекшелігі мен механизмін, олардың аралас әрекетін; 

адамға физикалық, химиялық, психофизиологиялық факторлардың әсер ету заңдылықтарын; зиянды және 

қауіпті өндірістік факторларды гигиеналық нормалауды білу; В) бұрғылау жұмыстарын жобалау кезінде 

әдістемелік тәсілдерді меңгеру. С) зиянды факторлардың деңгейлері мен шоғырлануын айқындау және өлшеу 

әдістері; уытты жай-күйдің себептері мен тетіктері, олардың негізгі көріністері мен салдарлары; кәсіби және 

кәсіби негізделген аурулардың пайда болу себептері; ұңғымаларды салу процесінде авариялық жағдайлар мен 

асқынулар кезінде білім мен заманауи әдістерді қолдану. 
 

3.2 Модуль–Бұрғылау процессіндегі қауіпсіздік негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Бұрғылау ерітінділері және оларды дайындау технологиясы 

Бағдарламаның авторы: Мерекеқызы а. ст перепод, Котик Е. П. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: бұрғылау ерітіндісі туралы студенттердің білімдерін алу болып табылады - 

міндеті, құрамы, физикалық қасиеттері, дайындау процесі, химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерін 

анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұрғылау ерітінділері немесе жуу сұйықтығы туралы түсінік.Тұқымдардың 

литологиясы және олардың физикалық қасиеттері.Бұрғылау ерітінділерінің жіктелуі. Бұрғылау ерітінділерінің 

негізгі физикалық қасиеттері. Бұрғылау ерітінділерінің химиялық құрамы. Ерітінділерді дайындау үшін 
қолданылатын жабдықтар.Бұрғылау ерітінділерін дайындау технологиясы. 

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы  

Постреквизиттері: Мұнай өніру технологиясы және техникасы, Ұңғыманы жөндеу, Мұнай кәсіпшілігі 

машиналары мен механизмдері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бұрғылау ерітіндісінің функциялары туралы түсінік болу. В) бұрғылау 

ерітіндісінің түрін таңдау.С) ауыр емес ерітінділерді тазалау жүйесін қолдану. Д) бұрғылау ерітінділерінің 

физика-химиялық қасиеттерін анықтау. Е) бұрғылау ерітінділерін таңдауды және оларды дайындау 

технологиясын пайдалануды талдау. 

 

4.1 Модуль - Арнаулы пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: МГ химиялық құрамы мен физикалық қасиеті 

Бағдарлама авторы: Кайненова Т.С. - аға оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газдың химиялық құрамы  мен физикалық қасиеті пәнінің міндеті 

мұнай мен газдың жеке қасиеттерін байланыстыратын заңдылықтарды ашу болып табылады. Пәннің мақсаты 

мұнай химиясын дамыту перспективасын, мұнайды зерттеудің қазіргі заманғы әдістемесін толық қарастыратын 

мамандарды дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мұнай газ ісі» мамандықтары бойынша барлық пәндердің теориялық негізі. 

Пәнде мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы мен жітелуі қарастырылған. Соның негізінде мұнай 

компоненттерін топтық, құрылымдық жіктелуі, физикалық химиялық сипаттамалары, бөліп алу процестері 

жүйелі түрде қарастырылған. Жақсы мамандар даярлап шығу мақсатында мұнайды зерттеудің жаңашыл 
әдістері, мұнай химиясының дамуын одан әрі жетілдіру.  

Пререквизиттері: Мұнайгаз ісі негіздері. МГ және ГК кен орындарын игеру және пайдалану 

Постреквизиттері: Мұнай өндіру техникасы мен технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: Мұнай және газдың геологиясының мұнай өндірудегі 

басты көрсеткіштері болып келетіндігін түсіндіру; В) мұнай, газ және көмірдің халық шаруашылығының әр 

түрлі салаларында қолданылуын үйрету; С) көмірсутектік материалдардың қасиеттері мен құрылысындағы 

негізгі ерекшеліктерін оқып білу; болашақ мамандарда ғылыми-техникалық көзқарасты қалыптастыру; мұнай, 

газ құрамындағы жекелеген көмірсутектерді бөліп алып, зерттеу әдістерін үйрету; D) білуге және қолдануға: 

органикалық қосылыстардың классификациясы мен номенклатурасы; санның сапаға көшуі негізінде 

диалектикалық принципін көрсететін мұнай, газ және олардың өнімдеріндегі негізгі ерекшеліктер; мұнай, газ 

құрылысы мен құрылымындағы агрегаттық, фазалық және физикалық күйлерінің қазіргі кездегі түсініктері; Е) 

дағдылануға: газдардың физика-химиялық қасиеттеріне есептер шығару; мұнай газ ісінде қолданылатын 
есептеулер негізі; пайдалы жанғыш қазбалардың қасиеттері мен құрамын оқытып, олардан өнім алу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: МГ жабдықтарын тоттанудан қорғау 

Бағдарлама авторлары: Орынбасар Р. О. Х. ғ. к., Жанабаев М. А. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: мұнай-газ саласындағы кәсіпорындарға үлкен зиян келтіретін мұнай-газ 

жабдықтары металдарының коррозиясы туралы, коррозияға қарсы күрестің қазіргі әдістері туралы, 

материалдық-техникалық ресурстарды сақтауға және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін білімді студенттерге үйрету. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: атмосфералық жағдайларда, топырақта және су астында металдардың коррозиясы. 

Химиялық машиналар мен аппараттардың ішкі, сыртқы, механикалық факторлары мен құрылымдық 

ерекшеліктерінің электрхимиялық коррозия жылдамдығына әсері. Металл және металл емес Конструкциялық 

материалдардың химиялық кедергісінің сипаттамасы. Коррозиядан қорғау әдістерінің әсер ету механизмі және 

қорғау тәсілдері бойынша жіктелуі. Металл және металл емес Қорғаныс жабындары, коррозия ингибиторлары, 

электрохимиялық қорғау.  

Пререквизиттері: Физика, Химия, Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: МГ жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жылу энергетикалық жабдықтың коррозиясы мен тоттанудан қорғау 

құбылыстарын білу. В) металдың коррозиясына жұмыс ортасында түрлі қоспалардың әсерін анықтау. С) мұнай-

газ кәсіпшілігі мен кәсіпорындарындағы ғылыми-практикалық қызмет барысында туындайтын міндеттерді 

тұжырымдау және шешу; Д) Технологиялық жабдыққа коррозиялық ортаның әсерін бағалау; Е) пайдалану 

жағдайларына байланысты коррозиялық процестердің ерекшеліктерін ажырату. 

 

4.2 Модуль - Кәсіпшілік-техникалық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Тау жыныстарының бұзылуы 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т-аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мұнай саласында ұңғыны бұрғылауда тау жыныстарын бұзу 
әдістерін, тау жыныстарының құрамы мен қасиеттерінің ерекшеліктеріне байланысты бұзу құралдарын, 

аспатарын таңдау және қолдану, тереңдеген сайын тау қысымының әсерін ескеруді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұңғыны бұрғылауда көлемдік және беттік сипаттамасымен ерекшеленетін, 

кеңінен қолдау тапқан бұрғылаудың механикалық әдісі. Бұзу – күрделі физикалық немесе физико- химиялық 

процесс. Даму сипаттамасы салмақ көрсеткіші мен жылдамдығына,нысанның кернеулік жағдайына,беріктілік 

және құрылымдылық қасиеттеріне байланысты.Бұзу процесі микро- және макроскопиялық деңгейде өтеді. 

Микроскопиялық бұзу ( бұзу аймағының өлшемі1 мм дейін) бұзу элементі мен жыныстың байланыс шегінде, 

криссталда түйіршіктер байланысының бұзылу немесе химиялық байланысының бұзылуы нәтижесінде орын 

алады. 

Макроскопиялық бұзу (бұзу аймағының өлшемі 1 см және жоғары) массив тұтастығының белгілі көлемде 

бұзылуымен,  бір немесе бірнеше жырықтардың дамуымен ерекшеленеді. 
Барлық жағдайда бұзылу процесі микроскопиялық деңгейде басталады, белгілі жағдайда макроскопиялық 

масштабқа ауысады. 

Пререквизиттері: Мұнайгаз ісі негіздері. МГ және ГК кен орындарын игеру және пайдалану 

Постреквизиттері: Мұнай өндіру техникасы мен технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Түсінігі болуға: тау жыныстарының физико – механикалық қасиеттері; 

тау жынысының абразивтілігі; бұрғылау аспаптары; тау жыныстарына әсер ету және қолдану ерекшеліктеріне 

байланысты  қашаулар классификациясы; түп аймағына жуу сұйықтығының қозғалу сипаттамасы мен сұлбасы, 

шарошкалы қашаулар желінуі; үлгітас алу құрылғылары  және бұрғылау басы; арнайы аспаптар; білім мен 

техниканың замануи жетістіктері; бұрғылау техникасы мен әдісінде отандық және шетелдің алдыңғы қатарлы 

тәжірибелері; бұрғылаудағы технологиялық процестердің тиімділігін арттырудың рационалды іс шаралары; 

мұнай, газ және айдау ұңғыларын қазуда жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық 
талаптары. В) Білуге және қолдануға: тау жыныстарын бұзудың максималды тиімділік шарты; бір әдістеме 

бойынша әртүрлі әдіспен, энергияны сақтау  заңын негізге алып, жыныстарды бұзудың оптималды режимін 

есептеу; бұрғылау жабдықтарын таңдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Бұрғылау жабдықтарын тоттанудан қорғау 

Бағдарлама авторлары: Кайненова Т. С-аға оқытушы, техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде тоттанудың пайда болуының алғашқы себептерін анықтау және 

энергия ресурстарын тасымалдау, өндіру және өндіру кезінде тоттану көріністеріне қарсы күрес әдістерін 

негіздеу жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік беретін білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: атмосфералық жағдайларда, топырақта және су астында металдардың коррозиясы. 

Химиялық машиналар мен аппараттардың ішкі, сыртқы, механикалық факторлары мен құрылымдық 
ерекшеліктерінің электрхимиялық коррозия жылдамдығына әсері. Металл және металл емес Конструкциялық 

материалдардың химиялық кедергісінің сипаттамасы. Коррозиядан қорғау әдістерінің әсер ету механизмі және 

қорғау тәсілдері бойынша жіктелуі. Металл және металл емес Қорғаныс жабындары, коррозия ингибиторлары, 

электрохимиялық қорғау.  

Пререквизиттері: Физика, Химия, Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: МГ жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жылу энергетикалық жабдықтың коррозиясы мен тоттанудан қорғау 

құбылыстарын білу. В) металдың коррозиясына жұмыс ортасында түрлі қоспалардың әсерін анықтау. С) мұнай 

- газ кәсіпшілігінде ғылыми-практикалық қызмет барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу. 
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Д) Технологиялық жабдыққа коррозиялық ортаның әсерін бағалау; Е) пайдалану жағдайларына байланысты 

коррозиялық процестердің қосындылығын ажырату. 

 

5.1 Модуль - Электротехника және өндірістік процесті автоматтандыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электротехника негіздері және кәсіпшілік электржабдықтау 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент, Кайненова Т. С. аға оқытушы 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің тұрақты және айнымалы токтың электр және электрондық 

тізбектерінде болатын физикалық үрдістер және осы үрдістерге бағынышты заңдар туралы білімдерін 

қалыптастыру; электр және электрондық тізбектерді есептеу әдістері; электр өлшеу аспаптары және электрлік 

өлшеу әдістемесі; тұрақты және айнымалы токтың электр машиналарының құрылысы және жұмыс істеу 

принципі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Тұрақты токтың электр тізбектерінің негізгі 

принциптері, теоремалары және заңдары. Тұрақты токтың электр тізбектерін талдау және есептеу әдістері. Бір 

фазалы айнымалы ток тізбектерін талдау және есептеу. Айнымалы токтың үшфазалы тізбектерін талдау және 

есептеу. Трансформаторлар. Электрлік машиналар. Заманауи электронды құрылғылардың элементтік базасы. 

Екінші реттік электрмен қоректендіру көздері. Электр сигналдарының күшейткіштері және генераторлары. 

Сандық электроника негіздері және микропроцессорлық техника. 

Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Теңіз кен орындарын игеру, Ұңғымаларды жөндеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр және магнит тізбектері мен электромагниттік өріс теориясының 

негіздерін білу. В) инженерлік қызмет профилімен байланысты негізгі электрлік және электрлік емес 

шамаларды өлшеуді жүргізу. С) өз жұмысында электротехникалық және электрондық құрылғылар мен 

аспаптарды қолдану. Д) электр жабдықтарын таңдау және оның жұмыс режимін есептеу. Е) электр тізбектері 

мен магнит тізбектерін, Электржетек жүйелерін және электрондық құрылғыларды есептеу әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Метрология  және технологиялық процестерді автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент, Кайненова Т. С. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: жоғары тиімді автоматтандырылған машина жасау өндірістерін метрологиялық 
қамтамасыз етуді ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптерін оқу, өлшеу, сынау, машина жасау 

бұйымдарын бақылау, арнайы автоматтандырылған өлшеу жүйелерін құру және таңдаудың технологиялық 

процестері мен әдістемелерін жобалаудың практикалық дағдыларын алу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған машина жасау өндірісін метрологиялық қамтамасыз ету. 

Метрология және Техникалық Өлшеу негіздері. Терминдер мен анықтамалар. Өлшеу құралдарының жіктелуі. 

Ақпараттық-өлшеу және басқару жүйелері (ИИиУС) – автоматтандырылған машина жасау өндірісін 

технологиялық және метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі элементі. ИИиУС және олардың элементтерінің 

техникалық және метрологиялық сипаттамаларын талдау. Техникалық бақылаудың технологиялық процестері 

мен өлшеу әдістемелерін жобалау кезеңдері. Өлшеу және бақылау процестерін автоматтандыру. Техникалық 

бақылауды автоматтандыру деңгейі мен деңгейлері.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Информатика 
Постреквизиттері: Мұнай және газ жабдықтарын диагностикалау, Мұнай-газ саласындағы жобалық 

жұмыстарды автоматтандыру жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) компьютерлік басқарылатын метрологиялық жабдықтарды пайдалана 

отырып автоматтандырылған өндірісті ұйымдастыру ерекшеліктерін білу. В) өлшеудің жаңа тиімді 

әдістемелерін жасауға Техникалық тапсырмалар әзірлеу. С) өлшеу әдістемелерін және технологиялық 

процестерді жобалау. Д) Интернет желісіндегі ақпараттық-өлшеу және жүйе құралдарын меңгеру. Е) өмірлік 

циклдің негізгі кезеңдерінде бөлшектер мен бұйымдардың сапасын бақылауды жүзеге асыру. 

 

5.2 Модуль -  Электротехника және бұрғылау  процесті автоматтандыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Электротехника негіздері және бұрғылау процессін электрмен қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент, Кайненова Т. С. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: "Мұнай-газ ісі" бакалаврының электр техникасы және электр жабдықтары 

саласындағы теориялық және практикалық дайындығы, олар Электротехниканың негізгі түсініктері мен 

заңдарын меңгеріп, қажетті электр жабдықтарын таңдап, оны дұрыс қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: геологиялық барлау жабдықтарының электржетегінің негіздері электржетектер 

жүйесі туралы негізгі түсініктер. Геологиялық барлау жабдықтарының электр жетектерінің негізгі жүйелері 

электр қозғалтқыштары мен геологиялық барлау механизмдерінің механикалық сипаттамалары. Бұрғылау 

станоктары мен жынысты бұзатын электр жабдықтары. Көлік-тиеу қондырғыларының электр жабдықтары. 
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Қосалқы қондырғылардың электр жабдықтары. Геологиялық барлау жұмыстары кезінде электр энергиясын 

өндіру, беру және бөлу.  

Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Теңіз кен орындарын игеру, Ұңғымаларды жөндеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр және магнит тізбектері мен электромагниттік өріс теориясының 

негіздерін білу. В) инженерлік қызмет профилімен байланысты негізгі электрлік және электрлік емес 

шамаларды өлшеуді жүргізу. С) өз жұмысында электротехникалық және электрондық құрылғылар мен 

аспаптарды қолдану. Д) электр жабдықтарын таңдау және оның жұмыс режимін есептеу. Е) электр тізбектері 
мен магнит тізбектерін, Электржетек жүйелерін және электрондық құрылғыларды есептеу әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Бұрғылау процессін автоматтандыру жүйесі 

Бағдарлама авторлары: Жубандыкова Ж. У. т.ғ. к., доцент, Султанова Д. Д. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді заманауи электронды-есептеу жүйелерімен таныстыру және 

тәжірибелік жұмыс барысында кездесетін инженерлік есептеулер мен ғылыми жұмыс үшін осы құралдарды 

қолдану дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Автоматиканың негізгі ұғымдары мен принциптері. Автоматты жүйелердің 

жіктелуі. Энергия қондырғыларының статикасы (ЭУ). Мұнай мен газды тасымалдау ЭУ динамикасы. 

Автоматты реттеу жүйесінің өтпелі процестері және тұрақтылығы. Эу реттеуіштері. Автоматты реттеудің 

типтік жүйелері. 
Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Информатика 

Постреквизиттері: Мұнай және газ жабдықтарын диагностикалау, Мұнай-газ саласындағы жобалық 

жұмыстарды автоматтандыру жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) автоматты реттеу жүйелері (САР), автоматты басқару жүйелері (АБЖ) 

туралы түсінік болу. В) автоматты басқару теориясын, технологиялық процестерді автоматтандыру сұлбаларын 

қолдану. С) алгебралық, дифференциалдық, Интегралдық теңдеулер және жоғары математика әдістері негізінде 

техникалық объектілерді басқару. Д)белгілі бір, алдын ала берілген бағдарлама бойынша шамаларды өзгерту; 

Е) оңтайлы мәндерді алу. 

8.1 Модуль - Теңіз кен орындарын игеру ерекшеліктері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
Пәннің атауы: Қайран кен орындарының негіздері 

Бағдарлама авторлары: Котик Е.П. аға оқытушы, Мерекеқызы А. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай-газ кенорындарын игеру саласында білім алушыларға қажетті және 

жеткілікті көлемде теориялық білім мен практикалық дағдылар беру; мұнай геологиясы, Ұңғымаларды 

бұрғылау, теңіз кенорындарында мұнай мен газ өндіру туралы білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Теңіз мұнай және газ кен орындарын игеру ерекшеліктері. Теңіз кен орындарын 

игеруді қиындататын факторлар. Шельфтегі іздестіру-барлау жұмыстары (геофизика). Гидрогеологиялық 

режим элементтері. Техникалық тұрғыдан күрделі, өте қымбат тұратын және теңіз бен мұхиттардың шельфті 

аймақтарының мұнай мен газ кен орындарын игеру жөніндегі Елеулі тәуекелге байланысты операциялар өзара 

байланысты кезеңдердің тұтас кешенін қамтиды. Барлау жұмыстары. Гидрогеологиялық режим элементтері.  

Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы 
Постреквизиттері: МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау, 

Қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері, Мұнай кен орындарын өңдеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шельф кен орнын игеру перспективаларын зерттеу. В) техникалық-

экономикалық тиімділікті анықтау С) Теңіз кен орындарын бұрғылау, игеру, игеру және пайдалану техникасы 

мен технологиясын пайдалану. Д) Теңіз кен орындарын жайластыру, қауіпсіздік техникасы мен қоршаған 

ортаны қорғау ережелерін сақтау.Е) Теңіз кен орындары үшін жабдықтарды пайдаланудың оңтайлы 

нұсқасының әдістемесін таңдау 

 

8.2 Модуль - Қайран кен орындарын бұрғылау ерекшеліктері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қайраң кен орнын бұрғылау 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. аға оқытушы, Котик Е. П. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің болашақ мамандарға шельфты кен орындары жағдайында мұнай 

мен газды өндіру мен өңдеуді жобалау; теңіз мұнай-газ кен орындарын бұрғылаудың Бұрғылау жабдықтары 

мен техникалық құралдары; Теңіз кен орындарын игеруде қауіпсіздік шараларын сақтау, еңбекті қорғау және 

қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: шельфті кен орындарын игеру кезеңдері. Теңіз бұрғылауға арналған жабдық. 

Бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясы. Теңіз ұңғымаларының су асты сағалық жабдығы. Шельфты кен 

орындарын игеру және пайдалану техникасы мен технологиясы. Мұнай мен газды тасымалдау. Еңбек және 

қоршаған ортаны қорғау, Теңіз кен орындарын игеру кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
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Пререквизиттері: Математика, Физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау, 

Қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері, Мұнай кен орындарын өңдеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мұнай мен газдың шельфтік кен орындарын игеру ерекшеліктері туралы 

түсінік алу. В) бұрғылау жабдықтарының жалпы қабылданған арнайы түрлерін пайдалану. С) шельфті кен 

орындарын игеру және пайдалану техникасы мен технологиясын пайдалану. Д) шельф кенорындарынан мұнай 

мен газды тасымалдау тәсілдерін анықтау. Е) шельфты кен орындарын игеру және технологиялық 

есептеулердің иесі. 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

1 курс 

 

  1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 
білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

3Модуль  – Жараталыстану пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Эксперименттерді өз бетінше жүргізу үшін тәртіптік құзыреттілікті меңгеру, 

химиялық құбылыстардың табиғатын ажырату. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән студенттерді экспериментті сипаттауға және өз бетінше жүргізуге, 

химиялық құбылыстарды ажыратуға үйретуге арналған. Химиялық заңдылықтарды зерттеген бақылаулардан 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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  1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер, 23 кредит  

ЖББП МК AКТ 1101 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
2 5 

ЖББП МК ASBM 1102 
Әлеум.-саяси білім модулі    (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 
1 8 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5 

   3Модуль  – Жараталыстану пәндері, 12 кредит  

БП ЖК Him 1202 Химия 1 4 

БП ЖК Mat1 1203 Математика 1 5 

БП ЖК Fiz 1204 Физика 2 3 
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қорытынды және өз ақыл-ойын шығару. Өзінің оқу бағытының ерекше құрамдастары туралы түсінік алып және 

танысуға бағытталған. Барлық келтірілген ұғымдармен студент осы уақытқа дейін дәрістік материалдармен 

бекітілген практикалық және зертханалық сабақтарда таныстырылуы тиіс. 

Пререквизиттері: Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Металлургиялық үдерістердің физика-химиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық эксперименттерді жүргізудің негізгі теориялық негіздері. В. 

Практикада алынған зерттеулер мен эксперименттер барысында алған іскерліктер мен дағдыларды қолдану. С. 

Оқыту үрдісінде алынған білім мен іскерлікті практикада қолдануға дайын болу. D. Химиялық технологиялар 
саласындағы білімді қолдана білу. Е. Химия саласынан алынған білімді өз бағытында қолдану принциптері мен 

негіздерін білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары математика мектебінің теориясы мен тәжірибесін зерттеу. Студенттерге 

қажетті сандық шамаларды есептеу, өлшеу және табу үшін негізгі дағдылар мен іскерліктерді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарында оқитын 

студенттерге арналған. Бұл пән келесі құрамдас бөліктерден тұрады: ғылыми-техникалық және өндірістік 

есептерді шешу үшін математикалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу, шешілетін тапсырма бойынша ақпаратты 

зерттеу және талдау, оның тұжырымдалуы және математикалық сипаттамасы. Пән шешу барысында алынған 
міндеттер мен білім мен түсініктердің мысалдарын түсінуге және ұтымды пайдалануға арналған. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Физика, Инженерлік графика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстың негізгі формулаларын, заңдарын және теоремаларын білу. В. Іс 

жүзінде есептерді шешу және бақылау тапсырмаларын орындау. С. Күрделі математикалық есептерді есептеу 

қабілеті. D. Практикада есептерді шешудің теориялық дағдыларын қолдана білу. Е. Негізгі математикалық 

формулаларды есептеудің инженерлік әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Төремұрат А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қоршаған әлем туралы білім жүйесін қалыптастыра отырып, 

табиғаттың жалпы заңдарын түсінуге және ашуға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қоршаған орта туралы білім жүйесіне елеулі үлес қоса отырып, табиғаттың 

жалпы заңдарының мәселелерін ашады. Техникалық жоғары оқу орындарына арналған жалпы физика 

курсының бағдарламасына сәйкес механиканың физикалық негіздері, тербелістер мен толқындар баяндалады. 

Пән мазмұны, механикалық, жылу, электрмагниттік және кванттық құбылыстар туралы білімді меңгеруді 

қамтиды. Пән атауы оқу практикалық және зертханалық эксперименттермен бекітіледі. Қазіргі заманғы 

классикалық физиканың арасындағы логикалық сабақтастық байланыс орнатылған. 

Пререквизиттері: Химия, Математика. 

Постреквизиттері: Металлургиялық үдерістердің физика-химиясы, Электртехника 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Табиғаттың жалпы заңдарына қатысты мәселелерді білу және түсіну. В. 
Тәжірибелік және тәжірибелік тапсырмаларды іс жүзінде қолдану. С. Физика және физикалық құбылыстар 

саласындағы жалпы сұрақтар мен заңдарды оқып үйрену. D. Физика, Термодинамика, Механика саласындағы 

білім. Е. Динамика, термодинамика, механика және жалпы физика саласындағы білім мен іскерлікті тиімді 

пайдалану.  

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1Модуль  – Қоғамдық-саяси пәндер, 23 кредит  

ЖББП МК AKT 1101 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

ЖББП МК ASBM 1102 
Әлеум.-саяси білім модулі    (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 
1,2 8 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 
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БД ЖК UR 1201 Ұлттық руханият          2 5 

3.1 Модуль – Жалпы техникалық пәндер және бизнес негіздері, 11 кредит  

БП ЖК    TAT 1202                                                      Техникалық ағылшын тілі       1 5 

БП ТК                  KGN 1203                                           Компьютерлік графика негіздері           2 3 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

3.2 Модуль – Академиялық адалдық және инженерлік пәндер, 11 кредит 

БП ЖК    TAT 1202                                                      Техникалық ағылшын тілі       1 5 

БП ТК                  ІG 1203 Инженерлік графика 2 3 

ЖББП ТК AA 2107 Академиялық адалдық 3 3 

4Модуль  -  Металдар мен қорытпаларды өндіру негіздері, 10 кредит  

БП ЖК    MON 1204                                            Металлургиялық өндіріс негіздері    1 4 

БП ЖК    MUTeh 1205                               Металлургия үрдісінің технологиясы     2 5 

БП                                                     Оқу практикасы    2 1 

 

  1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 
жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Академиялық адалдық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 
жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

3.1 Модуль – Жалпы техникалық пәндер және бизнес негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Техникалық ағылшын тілі          

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің елдің мәдениетін 

білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-
бағытталған шетел тілдесуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің болашақ мамандығының немесе мамандығының 

ерекшеліктеріне байланысты ағылшын тілін меңгеру қажеттілігіне бағытталған және бағытталған. Ағылшын 

тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін 

қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады. 

Пререквизиттері: Ағылшын тілі мектеп курсы 

Постреквизиттері: Металлургия үрдісінің технологиясы     

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қарым-қатынас міндеттеріне, сөйлеу жағдайына, басқа мәдениеттің өкілі 

ретінде серіктестің жеке ерекшеліктеріне және қарым-қатынастың өту сипатына сәйкес сөйлеу қызметін 

ұйымдастыру; В.Әлеуметтік факторларға, қарым-қатынас жағдайларына, әңгімелесушінің мәртебесіне және 

оның коммуникативтік ниеттеріне барабар әр түрлі тілдік және сөйлеу құралдарын қолдану; С.Кәсіби және 

ғылыми қоғамдық-саяси қарым-қатынас салаларында өзінің вербалды және вербалды емес мінез-құлқын құру; 
D.Кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық және 

коммуникативтік аспектілерде жүзеге асыру; Е.Қажеттілігін түсіне отырып, шет тілді ортада кәсіби мінез-

құлықтың сөйлеу үлгілері мен тактикасы. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Компьютерлік графика негіздері» пәнін окытудың негізгі мақсаты күрделі 

жүйелерде өтетін процестерді, оның математикалық аппаратын және типтік математикалық сұлбаларын 

компьютерлік модельдеу теориясы мен әдістерін зерделеу, модельдеуші алгоритмдерді қүрастыруды және 

оларды алгоритмдік тілдерді және модельдеудің қолданбалы программалар пакеттерін пайдалана отырып 

жүзеге асыруды үйрету болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән теміркенді шикізатты дайындауға, домна өндірісі мен басқа 

тотықсыздану үрдістерін, сонымен қатар, ферроқорытпаларды алу үрдістерін үйретеді. Студент оттекті-

конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің теориясы және 

технологиясымен танысады. 

Пререквизиттері: Металлургия өндірісінің негіздері. 

Постреквизиттері: Металлургия ісінің жүйесін модельдеу, Металлургия өндірісін жоспарлау және басқару. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кеннің минералдық құрамына (бөлінетін минералдардың физикалық және 

химиялық қасиеттеріндегі айырмашылықтар) және пайдалы компоненттердің қапталуына байланысты пайдалы 

қазбалардың негізгі түрлерін өңдеудің ықтимал тиімді тәсілдерін білу және түсіну. В.  Минералды шикізатты 

байыту нәтижелерін тәжірибеде қолдану. С. Зерттеу нәтижелерін баяндама, ғылыми мақала түрінде рәсімдеу, 

конференцияларда баяндама жасау, пайдалы қазбаларды байыту, өңдеу бойынша ғылыми диспуттар жүргізу 

қабілеті. D. Оттекті-конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің 
теориясы және технологиясымен танып білу. Е. Байытудың әр түрлі процестері мен операцияларында 

қолданылатын аппараттардың құрылысы бойынша дағды мен іскерлікті меңгеру.  

 

3.2 Модуль – Академиялық адалдық және инженерлік пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау 

конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес 

меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:  ««Компьютерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) 

қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель аксонометрияда және 

Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын 

меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау 

мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері: Металлургия өндірісінің негіздері. 

Постреквизиттері: Металлургия ісінің жүйесін модельдеу, Металлургия өндірісін жоспарлау және басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Автоматтандырылған жобалау жүйесі» пәнін үйрену нәтижесінде 

бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және төртінші 

топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек; В) Түрлі 
кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу 

білу керек; С) Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және 

жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; D) Типтік және ортгинал (соны) 

тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады 

 

4 Модуль -  Металдар мен қорытпаларды өндіру негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндіріс негіздері  

Бағдарлама авторы: Келаманов Б. С 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургия кәсіпорындарының қызмет ету ерекшеліктерін, қара 

металдарды балқытудың технологиялық процестерінің ерекшелігін түсіндіру. Өндірістің техникалық - 
экономикалық ерекшеліктерін, металлургиялық кәсіпорындардың орналасу факторларын зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән теміркенді шикізатты дайындауға, домна өндірісі мен басқа 

тотықсыздану үрдістерін, сонымен қатар, ферроқорытпаларды алу үрдістерін үйретеді. Студент оттекті-

конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің теориясы және 

технологиясымен танысады. 

Пререквизиттері: Физика, Химия. 

Постреквизиттері: Кендерді байытуға дайындау, Байытудың гравитациялық әдістері, Байытудың 

флотациялық әдістері.  
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Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кеннің минералдық құрамына (бөлінетін минералдардың физикалық және 

химиялық қасиеттеріндегі айырмашылықтар) және пайдалы компоненттердің қапталуына байланысты пайдалы 

қазбалардың негізгі түрлерін өңдеудің ықтимал тиімді тәсілдерін білу және түсіну. В.  Минералды шикізатты 

байыту нәтижелерін тәжірибеде қолдану. С. Зерттеу нәтижелерін баяндама, ғылыми мақала түрінде рәсімдеу, 

конференцияларда баяндама жасау, пайдалы қазбаларды байыту, өңдеу бойынша ғылыми диспуттар жүргізу 

қабілеті. D. Оттекті-конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің 

теориясы және технологиясымен танып білу. Е. Байытудың әр түрлі процестері мен операцияларында 

қолданылатын аппараттардың құрылысы бойынша дағды мен іскерлікті меңгеру.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургия үрдісінің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б. С 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты металлургия саласындағы заманауи маманды дайындау болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қара металдар өндірісіндегі металлургиялық үрдістердің технологиясын, 

құрамында қара металдар бар шикізатты қайта өңдеу процестерінің технологиялық сызбаларын оқытады. 

Студенттер шойын, болат өндіру және ферроқорытпа өндіру процестерінің негіздерін білуі тиіс. Алынған білім 

металлургияның заманауи мәселелерін шешу үшін және технологиялық процестерді теориялық талдау 

дағдыларын игеруі тиіс. 

Пререквизиттері: Химия, Физика, Металлургиялық өндіріс негіздері 
Постреквизиттері: Металдар және олардың қосылыстары, Материалдардың технологиялық қасиеттері. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Қара және түсті металдар өндірісінің негізгі теориялық және технологиялық 

ережелерін білу. В. Күрделі технологиялық міндеттерді шеше білу және қолданыстағы металлургиялық 

агрегаттарда және перспективалы тәжірибелік және тәжірибелік-өнеркәсіптік кешендерде эксперементальды 

зерттеулерді, технологиялық процестерді ұйымдастыру және басқару. С. Процестердің техникалық-

экономикалық көрсеткіштері. D. Агроинженериядағы ғылым мен өндірістің қазіргі заманғы мәселелерін талдай 

білу және олардың шешімін іздестіруді жүргізу. Е. Ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше сатып 

алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен іскерліктерді пайдалану қабілеті. 

 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1.1 Модуль – Металл мен қорытпалар өндірісінің негіздері (Ферроқорытпалар металлургиясы), 16 

кредит 

БП ТК   MON 1201                   Металлургиялық өндіріс негіздері                                                    1 5 

БП ЖК          MUTeh 1202         Металлургия үрдісінің технологиясы                                                                                       1 5 

БП ТК       MOShD 1203                                                                                  Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау                                                                                           1 5 

БП     Оқу практикасы 1 1 

1.2 Модуль - Металдар мен қорытпаларды өндіру және өңдеу негіздері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу), 16 кредит 

БП ЖК MON 1201 Металлургиялық өндіріс негіздері 1 5 

БП ЖК MUTeh 1202 Металлургия үрдісінің технологиясы 1 5 

БП ТК MKKZhOK 1203 
Металдар мен қорытпаларды құю және олардың 

кристалдануы 
1 5 

БП   Оқу практикасы 1 1 

2.1 Модуль – Металлургиялық өндірістің теориялық негіздері (Ферроқорытпалар металлургиясы), 16 

кредит 

БП ТК        MUFH 1204                                                 Металлургиялық үрдістердің физика-химиясы                                               1 5 

БП ТК         MBZhFT 1205                                                            Металдық және бейметалдық жүйелердің фазалық тепе-

теңдігі  
1 5 

БП ТК        MUT 1206                                                      Металлургиялық үрдістер теориясы  2 6 

2.2 Модуль– Металдар мен қорытпаларды өңдеудің теориялық негіздері (Болат металлургиясы және 

оны өңдеу), 16 кредит     

БП ТК TP 1204 Пластикалық теориясы 1 5 



49 

 

БП ТК MBZhT 1205 Металдық және бейметалдық жүйелердің термодинамикасы 1 5 

БП ТК MKOT 1206 Металдарды қысыммен өңдеу теориясы 2 6 

3.1Модуль - Металдардың құрылымы, оларды алу тәсілдері, зерттеу және қорғау(Ферроқорытпалар 

металлургиясы),  20 кредит 

БП ЖК         KMK  1207                                                    Коррозия және металдарды қорғау                                                        2 5 

БП ТК      MMК 1208                                                         Металлография, металтану және кристаллография                                                                     1 4 

БП ТК    TTShKME 1209                                                                Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды 

экстракциялау                                                                    
2 6 

БП ЖК       BAE 1210                                                  Болаттың арнайы электрометаллургиясы                                                                                  2 5 

3.2 Модуль– Металдардың қасиеттері мен ақаулары, оларды қорғау тәсілдері (Болат металлургиясы 

және оны өңдеу), 20 кредит 

БП ЖК KMK 1207 Коррозия және металдарды қорғау 2 5 

БП ТК MTK 1208 Металдардың технологиялық қасиеттері 1 4 

БП ТК MABSB 1209 Металдар ақаулары және бұйымның сапасын бақылау 2 6 

БП ЖК BAE 1210 Болаттың арнайы электрометаллургиясы 2 5 

4Модуль - Металлургия өндірісінің агрегаттары мен жылу техникасы (Ферроқорытпалар 

металлургиясы), 8 кредит 

КП ЖК         MOZhZh 1301                                          Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және 

жылуэнергетикасы                                                   
2 4 

БП ЖК    MAKOZh 1211                                                                         Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды 

жобалау                                                            
2 4 

 

1.1 Модуль – Металл мен қорытпалар өндірісінің негіздері (Ферроқорытпалар металлургиясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірістің негіздері  

Бағдарлама авторы: Келаманов Б. С 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургия кәсіпорындарының қызмет ету ерекшеліктерін, қара 

металдарды балқытудың технологиялық процестерінің ерекшелігін түсіндіру. Өндірістің техникалық - 

экономикалық ерекшеліктерін, металлургиялық кәсіпорындардың орналасу факторларын зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән теміркенді шикізатты дайындауға, домна өндірісі мен басқа 

тотықсыздану үрдістерін, сонымен қатар, ферроқорытпаларды алу үрдістерін үйретеді. Студент оттекті-

конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің теориясы және 

технологиясымен танысады. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы 
Постреквизиттері: Кендерді байытуға дайындау, Байытудың гравитациялық әдістері, Байытудың 

флотациялық әдістері.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кеннің минералдық құрамына (бөлінетін минералдардың физикалық және 

химиялық қасиеттеріндегі айырмашылықтар) және пайдалы компоненттердің қапталуына байланысты пайдалы 

қазбалардың негізгі түрлерін өңдеудің ықтимал тиімді тәсілдерін білу және түсіну. В.  Минералды шикізатты 

байыту нәтижелерін тәжірибеде қолдану. С. Зерттеу нәтижелерін баяндама, ғылыми мақала түрінде рәсімдеу, 

конференцияларда баяндама жасау, пайдалы қазбаларды байыту, өңдеу бойынша ғылыми диспуттар жүргізу 

қабілеті. D. Оттекті-конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің 

теориясы және технологиясымен танып білу. Е. Байытудың әр түрлі процестері мен операцияларында 

қолданылатын аппараттардың құрылысы бойынша дағды мен іскерлікті меңгеру.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық үрдісінің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жумагалиев Е. У 

Курсты оқытудың мақсаты: металлургия саласындағы заманауи маманды дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қара металдар өндірісіндегі металлургиялық үрдістердің технологиясын, 

құрамында қара металдар бар шикізатты қайта өңдеу процестерінің технологиялық сызбаларын оқытады. 

Студенттер шойын, болат өндіру және ферроқорытпа өндіру процестерінің негіздерін білуі тиіс. Алынған білім 

металлургияның заманауи мәселелерін шешу үшін және технологиялық процестерді теориялық талдау 

дағдыларын игеруі тиіс. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы  

Постреквизиттері: Металдар және олардың қосылыстары 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Қара және түсті металдар өндірісінің негізгі теориялық және технологиялық 
ережелерін білу. В. Күрделі технологиялық міндеттерді шеше білу және қолданыстағы металлургиялық 

агрегаттарда және перспективалы тәжірибелік және тәжірибелік-өнеркәсіптік кешендерде эксперементальды 

зерттеулерді, технологиялық процестерді ұйымдастыру және басқару. С. Процестердің техникалық-

экономикалық көрсеткіштері. D. Агроинженериядағы ғылым мен өндірістің қазіргі заманғы мәселелерін талдай 
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білу және олардың шешімін іздестіруді жүргізу. Е. Ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше сатып 

алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен іскерліктерді пайдалану қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М. М 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің негізгі байыту процестері бойынша негізгі білімдерін 

қалыптастыру, кенді байыту және қоспалау процестерінің технологиясын өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: ұл пән сапалы және бәсекеге қабілетті өнім алу үшін бірінші дәрежелі маңызы бар 

қара металдар мен қорытпаларды алу мақсатында табиғи шикізатты металлургиялық қайта өңдеуге дайындау 

процестерін зерттейді. Кенді байыту - ұсақтау, ұсақтау және жіктеу процестері, агломерация, домалату және 

брикеттеу жататын балқыту процесіне кендерді дайындау процесі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы  

Постреквизиттері: Металдар және олардың қосылыстары 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді байыту - ұсақтау, ұнтақтау және жіктеудің негізгі процестерін білу. В. 

Агломерация, шикемтас және брикеттеу жататын балқыту процесіне кен дайындау процестерін талдай білу. С. 

Кендерді ғылым мен өндірісте пайдалану кезінде қажетті физикалық - механикалық, химиялық және 

құрылымдық қасиеттерін негіздеу. D. Агроинженериядағы ғылым мен өндірістің қазіргі заманғы мәселелерін 

талдай білу және олардың шешімін іздестіруді жүргізу. Е. Ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше 

сатып алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен біліктерді пайдалану қабілеті. 

 

1.2 Модуль - Металдар мен қорытпаларды өндіру және өңдеу негіздері (болат металлургиясы және 

оны өңдеу) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдар мен қорытпаларды құю және олардың кристалдануы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән бакалаврларды өндірістік технологиялық процестерін әзірлеу саласындағы 

металдар мен қорытпаларды өңдеуге қызмет етеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән болат қорытпаларын құю мен кристалданудың негізгі физика-

химиялық құрастырушылары, құюдың тәсілдері, олардың артықшылығы мен кемшіліктері туралы түсінік 
береді. Курс қайнаған және тыныш болаттың құймалары құрылымдарының, оларға тән ақаулары мен олармен 

күресу шаралары ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы  

Постреквизиттері: Металлургиялық өндірістің технологиясы. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

Металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез 

келген саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар 

жасай білу. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін 
түсіндіре білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, 

мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді 

термодинамикалық талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; 

пирометаллургиялық процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық 

сипаттамаларын бағалауды орындай білу. 

 

2.1Модуль – Металлургиялық өндірістің теориялық негіздері (Ферроқорытпалар металлургиясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық үрдістердің физика-химиясы 

Бағдарлама авторы: Жумагалиев Е. У 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургияның әртүрлі процестерін талдауға физикалық химия әдістерін 
қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән металлургиядағы технологиялық үрдістерді дайындауға және 

жүргізуге қажетті физикалық химияның іргелі заңдарын қарастырады. Физикалық химияның негізгі бөлімдері: 

химиялық термодинамика, заттардың құрылысы, ерітінділер химиясы, электрохимия, химиялық кинетика және 

катализді уйретеді. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы  

Постреквизиттері: Газдардың молекулалық теориясы, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар 

ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 
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термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез 

келген саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар 

жасай білу. D. физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін 

түсіндіре білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, 

мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. металлургиялық жүйелер мен процестерді 
термодинамикалық талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; 

пирометаллургиялық процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық 

сипаттамаларын бағалауды орындай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдық және бейметалдық жүйелердің фазалық тепе-теңдігі 

Бағдарлама авторы: Орынбаев Б.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді газдардың молекулалық теориясымен  таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бірінші принцип және оны термодинамикалық процестерге қолдану. 

Термохимиялық процестерге бірінші қағидатты қолдану. Термодинамиканың екінші принципі. Мінездемелік 

функциялар. Термодинамиканың екінші принципін фазалық түрленуге қолдану. Температураның химиялық 

тепе-теңдікке әсері. III термодинамика принципі және тепе-теңдікті есептеу әдістері. Ерітінділердің 
термодинамикасы. Сұйылтылған ерітінділердің термодинамикасы. Жетілдірілген және тұрақты ерітінділердің 

термодинамикасы. Нақты ерітінділердің термодинамикасы. Әлсіз электролиттер ерітінділерінің 

термодинамикасы. Күшті электролиттер ерітінділерінің термодинамикасы. Электрохимиялық процестердің 

термодинамикасы. Гальваникалық элементтердің ЭДС және электродты потенциалдар. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы  

Постреквизиттері: Металлургиялық үрдістер жылуэнегетикасы. Металлургиялық  өндіріс технологиясы. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез 
келген саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар 

жасай білу. D. физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін 

түсіндіре білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, 

мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. металлургиялық жүйелер мен процестерді 

термодинамикалық талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; 

пирометаллургиялық процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық 

сипаттамаларын бағалауды орындай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық үрдістер теориясы 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б. С 
Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургияның әртүрлі процесстерін талдауға арналған термодинамика 

және гетерогенді процестердің кинетикасын қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде металдардың кристаллографиялық және нақты құрылысы туралы 

негізгі мәліметтер берілген. Металдардың кернеулі және деформацияланған күй теориясының сұрақтары, 

металдарды қысыммен өңдеу үрдістерінің күштік және деформациялық параметрлерін талдау әдістері 

баяндалған. Металдарды қысыммен суық және ыстық өңдеу кезіндегі құрылымдық түсініктердің негізгі 

заңдылықтары көрсетілген. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері. 

Постреквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 
кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

Металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез 

келген саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар 

жасай білу. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін 

түсіндіре білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, 

мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді 

термодинамикалық талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; 

пирометаллургиялық процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық 

сипаттамаларын бағалауды орындай білу. 
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2.2 Модуль– Металдар мен қорытпаларды өңдеудің теориялық негіздері (Болат металлургиясы және оны 

өңдеу) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пластикалық теориясы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пластикалық теорияның жалпы сұрақтарын, негізгі әдістерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қазіргі заманғы икемділік теориясын зерттейді. Макротәжірибелерде 
байқалатын негізгі әсерлер қарастырылған. Қатты дене физикасы мен физикалық материалтанудан қысқаша 

мәліметтер келтірілген. Серпімді пластикалық үрдістер теориялары, пластикалық ағыс теориясының 

модификациялары, тұтқырлық теориялары, иілгіштіктің эндохрондық теориясы ұсынылған. Оның қазіргі даму 

үрдістерін қоса алғанда, икемділіктің физикалық теорияларына ерекше көңіл бөлінген. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы  

Постреквизиттері: Газдардың молекулалық теориясы, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар 

ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Икемділік заңдылықтарын анықтайтын тұжырымдамаларды білу және түсіну. 

В. Иілгіштіктің математикалық теориясының қазіргі жағдайы және оның келешектегі дамуы туралы. С. 

Поластикалықтың математикалық теориясының есептерін құрастыру және шеше білу. D. Бейсызық есептерді 

шешудің аналитикалық және сандық әдістері. Е. Оның қазіргі даму үрдістерін қоса алғанда, икемділіктің 

физикалық теорияларына ерекше көңіл бөлу.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдық және бейметалдық жүйелердің термодинамикасы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде газдардың молекулалық теориясы мен термодинамиканың негізгі 

құбылыстары, ұғымдары, заңдары мен әдістері туралы түсінік қалыптастыру, қарапайым практикалық есептер, 

сондай-ақ зертханадағы эксперименталды жұмыстар дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән жалпыланған координациялық-кластерлік модельдің теңдеулерін пайдалануға 

негізделген бинарлы металл балқымадағы керамикалық материалдың металл емес компонентінің тепе-тең 

концентрациясын есептеу әдістерін оқытады, қарастырылатын материалдың металл балқымамен үйлесімділігін 

бағалау бойынша эксперименталды зерттеулердің көлемін едәуір дәрежеде қысқартуға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы  

Постреквизиттері: Газдардың молекулалық теориясы, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар 

ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Әлемнің қазіргі физикалық көрінісі негізінде жатқан іргелі физикалық заңдар 

мен қағидаттар туралы білімді игеру; техника мен технологияның дамуына айқындаушы әсер еткен газдардың 

молекулалық теориясы саласындағы аса маңызды ашылулар; табиғатты ғылыми тану әдістері туралы білімді 

меңгеру. В. Бақылаулар жүргізу, эксперименттерді жоспарлау және орындау, гипотезаларды ұсыну және 

модельдерді құру, заттардың әртүрлі физикалық құбылыстары мен қасиеттерін түсіндіру үшін газдардың 

молекулалық теориясы бойынша алынған білімді қолдану; физикалық білімді практикалық қолдану. С. Әр түрлі 

ақпарат көздерін, соның ішінде қазіргі ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, газдардың 

молекулалық теориясын білу және білу; жаратылыстану-ғылыми ақпараттың шынайылығын бағалай білуді 
қалыптастыру. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін 

түсіндіре білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, 

мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді 

термодинамикалық талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; 

пирометаллургиялық процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық 

сипаттамаларын бағалауды орындай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдарды қысыммен өңдеу теориясы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургияның әртүрлі процесстерін талдауға арналған термодинамика 

және гетерогенді процестердің кинетикасын қолдану дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде металдардың кристаллографиялық және нақты құрылысы туралы 

негізгі мәліметтер берілген. Металдардың кернеулі және деформацияланған күй теориясының сұрақтары, 

металдарды қысыммен өңдеу үрдістерінің күштік және деформациялық параметрлерін талдау әдістері 

баяндалған. Металдарды қысыммен суық және ыстық өңдеу кезіндегі құрылымдық түсініктердің негізгі 

заңдылықтары көрсетілген. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.  

Постреквизиттері: Болат өндірісінің теориясы мен технолгиясы, Металлургиялық өндіріс технологиясы. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 
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үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

Металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез 

келген саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар 

жасай білу. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін 

түсіндіре білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, 

мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді 

термодинамикалық талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; 
пирометаллургиялық процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық 

сипаттамаларын бағалауды орындай білу. 

 

3.1Модуль - Металдардың құрылымы, оларды алу тәсілдері, зерттеу және қорғау(Ферроқорытпалар 

металлургиясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Коррозия және металдарды қорғау 

Бағдарлама авторы: Ахметова М. Р  

Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, 

Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық 

балқытуға дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы болат өндірісі, түсті металдар өндірісі, металдар мен 
қорытпаларды құю, илемдеу өндірісі қамтитын Металлургия туралы жалпы түсініктерді студенттердің оқуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, 

коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары 

температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің 

негіздерін қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау 

әдістерін зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Металлургиядағы жоғарғы технологиялар.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Газды және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестер 

теориясының негіздерін, техногенді және антропогендік факторлардың әсерінен Конструкциялық 
материалдардың қасиеттері мен күйі туралы жалпы мәліметтерді білу. В. Қоршаған немесе өндірістік ортаның 

коррозиялық процестер ағымының заңдылықтарына әсер ету сипатын практикада бағалау. С.  Металл 

материалдардың коррозиялық төзімділігін бағалау әдістерін меңгеру. D. Физикалық-химиялық 

заңдылықтардың көмегімен нақты металлургиялық процестердің мәнін түсіндіре білу; металлургиялық бағыт 

бойынша ғылыми конференцияларда, мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Жоғары 

температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің 

негіздерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Металлография, металтану және кристаллография 

Бағдарлама авторы: Абдрашев Р. М 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде газдардың молекулалық теориясы мен термодинамиканың негізгі 

құбылыстары, ұғымдары, заңдары мен әдістері туралы түсінік қалыптастыру, қарапайым практикалық есептер, 

сондай-ақ зертханадағы эксперименталды жұмыстар дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, 

коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары 

температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің 

негіздерін қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау 

әдістерін зерттейді. 

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндіру мен тасымал кезіндегі материалдарда болып жатқан физикалық 

құбылысты білу; олардың қасиеттерімен байланысы; заманауи металдық және бейметалдық материалдардың 

негізгі қасиеттерін білу және түсіну. В. Өндіру мен тасымал шарты сараптамасы нәтижесінен материалды 

дұрыс таңдау, машина бөлшектерінің жоғары сенімділігі мен ұзақтығын қамтамасыз ететін, берілген құрылым 

мен қасиетті алу мақсатында оған өңдеуді тағайындау. Материалтанудың ғылым ретінде болашақтағы даму 

ұғымы болу. С. Металдардың сипаттамасы мен олардың қосылыстары сұрақтарын меңгеру өз пікірін айтуға, 

идеяны бағалауға және металдар құрылысын қалыптастыру жөнінен қорытындысын тұжырымдауға ықпал 

етеді. D. Металдардың сипаттамасы мен олардың қосылыстары облысындағы білімдер металдардың ақаулары 

жөнінен кешенді білімдерін игерудің арқасында студенттерде араласу облысындағы шеберліктерін көрсетеді. Е.  

Әр түрлі пайдалану факторлары әсер еткен кездегі машина бөлшектерінің істен шығу себептері мен 
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материалдардың тәртібін бағалап білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды экстракциялау 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С  

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық өнеркәсіпте тиімді пайдалану үшін тау жыныстарының, 
минералдардың қасиеттері мен табиғатын студенттердің зерттеуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, 

коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары 

температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің 

негіздерін қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау 

әдістерін зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. газ сұйықтарының қасиеттерін білу және түсіну. В. металлургиялық 

балқымалардың қасиеттерін сипаттау. С. пікір шығару қабілеті. D.шикізат дайындаудың термиялық 
қосындысы, дайын өнім өндірісінің теоритикалық негіздері, олардың ерекшеліктері. Е. осы пән саласындағы 

білім студенттердің табиғи және техногенді шикізаттан қара металдарға қатысты сұрақтар кешенін меңгеруінің 

арқасында қарым-қатынас саласында іскерліктерін анықтайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болаттың арнайы электрометаллургиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А. Б 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің электр болатты балқыту және құю технологиясын игеруі.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Қазір металлургияда металл сапасын жақсартудың әр түрлі әдістері: вакууммен, 

инертті газдармен, ұнтақ қоспалармен өңдеу, қайта балқыту үрдістері, термиялық өңдеу, рафинирлеу үрдістері 

және т.б. қолданылады. Металлды балқытудан кейін өңдеу, металлдың қасиетін төмендететін жағымсыз 

қоспалармен күресу әдістерінің теориялық мұрақтары мен тәжірибесі осы курстың төңірегінде қарастырылады.  
Бұл пәнді зерделеу студенттерге болатты пештен тыс өңдеу, қайта балқыту үрдістері, шикізатты дайындау және 

мыс, қорғасын, цинк, магний мен алюминий өндірісінің пиро- және гидрометаллургиясы туралы негізгі 

теориялық және тәжірибелік мәліметтер береді; көп металлды және кешенді кендерді қайта өңдеу бойынша 

күрделі ехнологиялық есептерді шығару ептілігін қалыптастырады; қазіргі металлургиялық агрегаттарда және 

перспективті тәжірибелік және тәжірибелік-өнерксіптік кешендерде технологиялық үрдістерді, тәжірибелік 

зерттеулерді ұйымдастыру және басқару бойынша өзіндік жұмыстың ептілігін дамытады.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер технологиясы, 

Металлургиялық өндірістер технологиясы. 

Постреквизиттері: Металлургиялық өндірістіт автоматтандыру, Жобалау негіздері және металлургиялық 

нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Әр түрлі маркалы болаттарды балқыту мен құюдың әдістерін білу және 
түсіну. Болат құрамындағы бейметалл қосындыларды анықтай алу. В. Тәжірибеде болат құрамындағы газды 

анықтау формулаларын қолдану. С. Жаңа қор көзінің көмегімен болат балқытудың әр түрлі әдістерін жүргізе 

алу. D. Металлургиялық өндіріс негіздері және металлургиялық үрдістер теориясы секілді пәндер бойынша 

білімдерді қалыптастыру. Е. Әр түрлі пештердің праметрлерін зерделеу үшін жаңа әдістерді (есептеулерді) 

қолдана алу. 

 

3.2 Модуль – Металдардың қасиеттері мен ақаулары, оларды қорғау тәсілдері (Болат металлургиясы 

және оны өңдеу) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалдардың технологиялық қасиеттері 
Бағдарлама авторы: Әбдірашит А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге материалдардың технологиялық қасиеттерінің маңыздылығын 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металдардың технологиялық қасиеттері. Қорытпалардың технологиялық  

қасиеттері. Қаттылық. Беріктік. Тұтқырлық. Серпімдік. Пропорционалдық шегі. Аққыштық шегі. Беріктік шегі. 

Пластикалық. Шаршау беріктілігі. Созымдылық шегі. Металдың беріктігі. Температураның қасиетке әсері. 

Металдардың технологиялық қасиеттері.   

Пререквизиттері: Физика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Илекдеу жабдықтарының құрылысы және оларды жобалау, Илек цехтарын жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Анағұрлым көп анықталатын материалдардың технологияллық қасиеттерін 

меңгеру. Материалдардың көп талап етілетін технологиялық қасиеттерін анықтауға арналған, тағайындалуына 
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байланысты әдістемелер мен прибор, қондырғылармен танысу. В. Материалдардың негізгі технологиялық 

қасиеттері: тұтқырлық қасиеттері, толық емес тұтқырлық, пластикалық деформация механизмі, деформациялық 

қаттылық, аққыштық, жоғарыпластикалық, бейметалдық материалдардың пластикалық деформациясы, бұзылу 

теориясы, сынғыштық, баяу бұзылу, шаршап бұзылу, материалдардың желінуі мен тозуы, материалдардың 

бұзылуға қарсылығын жоғарылатуының физикалық негізі. Материалдардың анағұрлым талап етілетін 

технологиялық қасиеттерін анықтау қондырғыларының, приборларының және әдістерінің негізі. С. 

Металдардың технологиялық қасиеттері сұрақтарын меңгеру өз пікірін айтуға, идеяны бағалауға және 

металдардың технологиялық қасиеттері жөнінен қорытындысын тұжырымдауға ықпал етеді. D. Металдардың 
технологиялық қасиеттері облысындағы білімдер металдардың технологиялық қасиеттері жөнінен кешенді 

білімдерін игерудің арқасында студенттерде араласу облысындағы шеберліктерін көрсетеді. Е. Технологиялық 

қасиеттері бойынша әр түрлі материалдарды реттеу. Кәсіпорын әдістемесі, сала стандарттары, ГОСТ түрінде 

өңделген әдістеме бойынша материалдардың технологиялық қасиеттерін зерттеуді орындау. Материалдардың 

физикалық қасиеттерінің талап ету өзгерулерінің жолдарын іздеу.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдар ақаулары және бұйымның сапасын бақылау 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық өнеркәсіпте тиімді пайдалану үшін тау жыныстарының, 

минералдардың қасиеттері мен табиғатын студенттердің зерттеуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, 
коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары 

температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің 

негіздерін қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау 

әдістерін зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. Илемдеу өндірісін автоматтандыру 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. газ сұйықтарының қасиеттерін білу және түсіну. В. металлургиялық 

балқымалардың қасиеттерін сипаттау. С. пікір шығару қабілеті. D.шикізат дайындаудың термиялық 

қосындысы, дайын өнім өндірісінің теоритикалық негіздері, олардың ерекшеліктері. Е. осы пән саласындағы 

білім студенттердің табиғи және техногенді шикізаттан қара металдарға қатысты сұрақтар кешенін меңгеруінің 
арқасында қарым-қатынас саласында іскерліктерін анықтайды 

 

4Модуль - Металлургия өндірісінің агрегаттары мен жылу техникасы (Ферроқорытпалар 

металлургиясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және жылуэнергетикасы 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М. М 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жылу энергетикалық ресурстар мен материалдарды барынша 

үнемдеу, технологиялық процестерді қарқындандыру және оңтайландыру мақсатында энерготехнологиялық 

агрегаттарды (пештерді) таңдай алатындай дәрежеде алу, түрлендіру, беру және пайдалану әдістеріне 
теориялық және іс жүзінде дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу металлургиялық өндірістің жылутехникасы және жылуэнергетикасы 

саласында теориялық және практикалық білім алуға мүмкіндік береді, соның ішінде металдарды өндіру және 

өңдеу кезінде жылу үрдістері саласында, энергетикалық және конструктивтік сипаттамалар кешенімен 

ұсынылған, жылутехникалық өлшеулер мен есептеулерді орындаудың тәжірибелік дағдысы. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиядағы жоғарғы технологиялар.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Отын және оның жануын есептеу, пештегі газ қозғалысының механикасы, 

тұтас орталарда жылудың таралуының негізгі заңдылықтары, отқа төзімді материалдардың қасиеттері, 

металлургиялық пештердің жұмысы мен конструкциялары туралы негізгі ережелер. В. Отынның жануының 

негізгі параметрлерін есептеу, газ жүргізу жүйесінде газдардың қозғалысы кезіндегі Арынның шығынын 

есептеу, Анықтамалық әдебиет бойынша желдеткіштер мен түтін сорғыштарды, жылу балансын құрастыра 
отырып, пеште жылу тұтыну процестері мен жылу шығынын таңдау, нақты технологиялық пешті футерлеу 

үшін отқа төзімді материалдарды таңдау. C. Пәнді оқу нәтижесінде алынған теориялық білімді 

жылуэнергетикалық өндіріс саласындағы өндірістік-технологиялық, конструкторлық және зерттеу қызметіне 

қолдану. D. Жылуэнергетикалық өндірістің технологиялық, конструктивтік, есептік шешімдерін таңдауда. Е. 

Конструктивтік сипаттамалар кешенімен ұсынылған, жылутехникалық өлшеулер мен есептеулерді орындап 

білу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М. М 

Курсты оқытудың мақсаты: Нормативтік құжаттардың талаптарын, типтік жобалар мен жаңа жобалық 

шешімдерді, пеш агрегаттарын, Жекелеген тораптар мен машиналарды стандарттау мен біріздендірудің 

белгіленген деңгейін регламенттейтін қолданыстағы нормативтер мен нұсқаулықтарды ескере отырып, 

металлургиялық объектілерді (пештерді, жабдықты қондырғыларды) құру және технологиялық жобалауды 

ұйымдастырудың заманауи қағидаттары мен ұсынымдарын түсінетін маманды дайындау. 
Пәннің қысқаша мазмұны Пән заманауи принциптер мен технологиялық жобалауды ұйымдастыруды ұсыну 

және пеш агрегаттарын, бөлек түйіндері мен машиналарының, типтік жобалар мен жаңа жобалық шешімдердің 

стандарттау мен унификациясының орнатылған деңгейлерін реттейтін нормативті құжаттарды, жұмыс жасап 

тұрған нормативтер мен инструкцияларды есепке ала отырып металлургиялық нысандарды (пештерді, 

жабдықтардың қондырғылары) құру. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиядағы жоғарғы технологиялар.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Тігу және жаю орнақтарын, сондай-ақ Құбыр илемдеу цехтарының басқа да 

жабдықтарын орнату және тағайындау бойынша білім алу, жабдықтың негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің ұтымды үйлесімін анықтай білу, металлургиялық өндіріс жабдықтарын есептеу және 

пайдалану кезінде студенттерге қажетті практикалық дағдыларды үйрету. B. Бөлшектерді пайдалану 

мақсаттарынан тәуелділікке тәуелділікті зерттеу материалдары испобы их химико-термиялық өңдеу құралдары. 
C. Қазіргі заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып теориялық әдістердің 

көмегімен лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған 

күйін анықтау. D. Жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді есептеу және 

пайдалану процесінде жүктемені талдау. 

 

6В07204 – ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАЙЫТУ 

1 курс 

 

1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 
дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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  1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер, 23 кредит  

ЖББП МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖББП МК ASBM 1102 
Әлеум.-саяси білім модулі    (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 
1,2 8 

ЖББП МК AКТ 1103 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханит 2 5 

   3Модуль  – Жараталыстану пәндері, 12 кредит  

БП ЖК Mat 1202 Математика 1 5 

БП ЖК Him 1203 Химия 1 4 

БП ЖК Fiz 1204 Физика 2 3 



57 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

3Модуль  – Жараталыстану пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары математика мектебінің теориясы мен тәжірибесін зерттеу. Студенттерге 

қажетті сандық шамаларды есептеу, өлшеу және табу үшін негізгі дағдылар мен іскерліктерді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарында оқитын 

студенттерге арналған. Бұл пән келесі құрамдас бөліктерден тұрады: ғылыми-техникалық және өндірістік 

есептерді шешу үшін математикалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу, шешілетін тапсырма бойынша ақпаратты 

зерттеу және талдау, оның тұжырымдалуы және математикалық сипаттамасы. Пән шешу барысында алынған 

міндеттер мен білім мен түсініктердің мысалдарын түсінуге және ұтымды пайдалануға арналған. 
Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Физика, Инженерлік графика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстың негізгі формулаларын, заңдарын және теоремаларын білу. В. Іс 

жүзінде есептерді шешу және бақылау тапсырмаларын орындау. С. Күрделі математикалық есептерді есептеу 

қабілеті. D. Практикада есептерді шешудің теориялық дағдыларын қолдана білу. Е. Негізгі математикалық 

формулаларды есептеудің инженерлік әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Эксперименттерді өз бетінше жүргізу үшін тәртіптік құзыреттілікті меңгеру, 
химиялық құбылыстардың табиғатын ажырату. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән студенттерді экспериментті сипаттауға және өз бетінше жүргізуге, 

химиялық құбылыстарды ажыратуға үйретуге арналған. Химиялық заңдылықтарды зерттеген бақылаулардан 

қорытынды және өз ақыл-ойын шығару. Өзінің оқу бағытының ерекше құрамдастары туралы түсінік алып және 

танысуға бағытталған. Барлық келтірілген ұғымдармен студент осы уақытқа дейін дәрістік материалдармен 

бекітілген практикалық және зертханалық сабақтарда таныстырылуы тиіс. 

Пререквизиттері: Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Никель кендерін байыту технологиясы, Байыту үрдістерін физика-химиялық модельдеу 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық эксперименттерді жүргізудің негізгі теориялық негіздері. В. 

Практикада алынған зерттеулер мен эксперименттер барысында алған іскерліктер мен дағдыларды қолдану. С. 

Оқыту үрдісінде алынған білім мен іскерлікті практикада қолдануға дайын болу. D. Химиялық технологиялар 
саласындағы білімді қолдана білу. Е. Химия саласынан алынған білімді өз бағытында қолдану принциптері мен 

негіздерін білу.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Төремұрат А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қоршаған әлем туралы білім жүйесін қалыптастыра отырып, 

табиғаттың жалпы заңдарын түсінуге және ашуға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қоршаған орта туралы білім жүйесіне елеулі үлес қоса отырып, табиғаттың 

жалпы заңдарының мәселелерін ашады. Техникалық жоғары оқу орындарына арналған жалпы физика 

курсының бағдарламасына сәйкес механиканың физикалық негіздері, тербелістер мен толқындар баяндалады. 

Пән мазмұны, механикалық, жылу, электрмагниттік және кванттық құбылыстар туралы білімді меңгеруді 
қамтиды. Пән атауы оқу практикалық және зертханалық эксперименттермен бекітіледі. Қазіргі заманғы 

классикалық физиканың арасындағы логикалық сабақтастық байланыс орнатылған. 

Пререквизиттері: Химия, Математика. 

Постреквизиттері: Байыту үрдістерін физика-химиялық модельдеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Табиғаттың жалпы заңдарына қатысты мәселелерді білу және түсіну. В. 

Тәжірибелік және тәжірибелік тапсырмаларды іс жүзінде қолдану. С. Физика және физикалық құбылыстар 

саласындағы жалпы сұрақтар мен заңдарды оқып үйрену. D. Физика, Термодинамика, Механика саласындағы 

білім. Е. Динамика, термодинамика, механика және жалпы физика саласындағы білім мен іскерлікті тиімді 

пайдалану.  
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6В07204 – ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАЙЫТУ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің кейбір сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 

4.1 Модуль – Инженерлік және экономикалық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байыту негіздері 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге  пайдалы  қазбаларды байытудың негіздері туралы, минералды 

шикізаттарды толық және комплекті пайдалануда  оны  байытудың  маңызы  туралы, байыту  процесінде  

алынатын бағалы  өнімдердің  сипаттамалары, кенді  байытуда  қолданылатын  процестер мен  аппараттар  

туралы  оқу  жоспарымен  квалификациялық  сипаттамаға  сай жалпы білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пайдалы  қазбалардың  байытылуын  зерттеу  пәні  бойынша  технологиялық  

сынамаға қойылатын  талаптар, оларды  алу  әдістері, өңдеу  әдістері  және  кендерді  әртүрлі  әдістермен 

зерттеу туралы конспектілер, студенттің оқытушы жетекшілігімен және өздік жұмыстарының тақырыптары, 

глоссарий келтірілген.Жаңа кен орнынан табылған пайдалы қазбаның байыту технологиясын жасау сол кеннің 

барлық қасиеттерін жан-жақты зерттеп, қорытындылап байыту әдісін, байыту схемасын және процестің  

режимдерін  табумен  байланысты. Бұл  пәнді  оқу  процесінде  студенттер  зерттеудің кезеңдерімен, әр  

кезеңнің  мазмұнымен  танысып, лабораториялық  жағдайда  зерттеуде қолданылатын  әдістермен, ақырында  

тәжірибені  тұйық  циклде  жүргізудің  ретімен  танысып, алынған нәтижелерге талдау жасауды үйренеді. 

Пререквизиттері: Химия, Физика 

Постреквизиттері: Кенді ұсату байыту әдістері, Флотациялық байыту әдістері 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Алдын  ала  бағалы  зат, табиғи  минералдар  мен  кендер  туралы 

ұғымдармен танысу  және оның сапасын жоғарылатуда байытудың қажеттілігін түсіну. В. Минералдарды  
бөлудің физикалық және физико-химиялық негіздерін және оларды тәжірибе жүзінде    іске  асыру әдістерін 

білу. С. Минералдарды бөлу алдында жүргізілетін дайындау әдістері – елеу, ұсақтау және сұрыптаумен танысу. 

Д. Байытуда алынатын өнімдерді сусыздандыру және басқа мақсаттарға қолданылатын процестермен танысу. 

Е. Технологиялық көрсеткіштерді есептей білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Техникалық ағылшын тілі          

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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  1 Модуль – Қоғамдық-саяси пәндер, 23 кредит  

ЖББП МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖББП МК ASBM 1102 
Әлеум.-саяси білім модулі    (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 
1,2 8 

ЖББП МК AКТ 1103 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханит 2 5 

   3Модуль  – Жараталыстану пәндер, 9 кредит  

БП ЖК Mat 1202 Математика 1 5 

БП ЖК Him 1203 Химия 1 4 

4.1 Модуль – Инженерлік және экономикалық пәндер, 12 кредит 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

БП ТК PKBN 1204 Пайдалы қазбаларды байыту негіздері 2 3 

БП ЖК ТАT 1205 Техникалық ағылшын тілі 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 1 

4.2 Модуль – Инженерлік және әлеуметтік-кәсіби пәндер, 12 кредит 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 3 

БП ТК MK 1204 Мамандыққа кіріспе 2 3 

БП ЖК ТАT 1205 Техникалық ағылшын тілі 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 1 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің елдің мәдениетін 

білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-

бағытталған шетел тілдесуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің болашақ мамандығының немесе мамандығының 

ерекшеліктеріне байланысты ағылшын тілін меңгеру қажеттілігіне бағытталған және бағытталған. Ағылшын 

тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін 

қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады. 

Пререквизиттері: Ағылшын тілі мектеп курсы 
Постреквизиттері: Байыту өндірісінің үрдістері мен аппараттары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қарым-қатынас міндеттеріне, сөйлеу жағдайына, басқа мәдениеттің өкілі 

ретінде серіктестің жеке ерекшеліктеріне және қарым-қатынастың өту сипатына сәйкес сөйлеу қызметін 

ұйымдастыру; В.Әлеуметтік факторларға, қарым-қатынас жағдайларына, әңгімелесушінің мәртебесіне және 

оның коммуникативтік ниеттеріне барабар әр түрлі тілдік және сөйлеу құралдарын қолдану; С.Кәсіби және 

ғылыми қоғамдық-саяси қарым-қатынас салаларында өзінің вербалды және вербалды емес мінез-құлқын құру; 

D.Кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық және 

коммуникативтік аспектілерде жүзеге асыру; Е.Қажеттілігін түсіне отырып, шет тілді ортада кәсіби мінез-

құлықтың сөйлеу үлгілері мен тактикасы. 

 

6В07204 – ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАЙЫТУ 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 2 жыл) 
 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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1Модуль  – Жаратылыстану пәндері, 9 кредит 

БП ЖК Mat 1201 Математика 1 5 

БП ЖК Him 1202 Химия 1 4 

2.1  Модуль –Инженерлік және экономикалық пәндер, 12 кредит 

БП ТК OOPI 1203 Пайдалы қазбаларды байыту негіздері 2 6 

БП ЖК ТАYa 1204 Техникалық ағылшын тілі 2 5 

БП   Оқу практикасы 1 1 

2.2 Модуль –Инженерлік және әлеуметтік-кәсіби пәндер, 12 кредит 

БП ТК BS 1203 Мамандыққа кіріспе 2 6 

БП ЖК ТАYa 1204 Техникалық ағылшын тілі 2 5 

БП   Оқу практикасы 1 1 

3.1 Модуль – Пайдалы қазбаларды байыту процестерін зерттеу әдістері мен теориясы, 20 кредит 

БП ТК MMPI 1205 Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары 1 5 

БП ТК TNFP 1206 
Төмен температурадaғы физика-химиялық үрдістер 

теориясы 
1 5 

БП ТК SNOPI 1207 
Пайдалы қазбаларды байыту саласындағы стандарттар мен 

нормативтер 
1 5 

БП ТК MEMO 1208 Байытудың магниттік және электрлік әдістері 1 5 

3.2. Модуль – Байыту процестерін стандарттау және модельдеу, 20 кредит 

БП ТК РМ 1205 Петрография және минералогия 1 5 

БП ТК FMPO 1206 Байыту үрдістерін физика-химиялық модельдеу 1 5 

БП ТК SSМ 1207 Стандарттау, сертификаттау және метрология 1 5 

БП ТК MEMO 1208 Кендерді байытудың магниттік және электрлік аппараттары 1 5 

4.1 Модуль - Табиғи және техногендік шикізатты байыту әдістері, 19 кредит 

БП ЖК DIGR 1209 Кендерді ұсақтау, ұнтақтау және елеу 2 5 

БП ТК FMO 1210 Байытудың флотациялық әдістері 2 6 

КП ТК SKMO 1301 Байытудың арнайы және құрамдастырылған әдістері 2 4 

БП ЖК PAOP 1211 Байыту өндірісінің үрдістері мен аппараттары 2 4 

4.2 Модуль - Кендерді және өндіріс қалдықтарын байыту әдістері мен аппараттары, 19 кредит 

БП ЖК DIGR 1209 Кендерді ұсақтау, ұнтақтау және елеу 2 5 

БП ТК MPSO 1210 Байыту үрдістері мен сұлбаларын модельдеу 2 6 

КП ТК SKMO 1301 
Кендерді байытудың арнайы және құрамдастырылған 
әдістері 

2 4 
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БП ЖК PAOP 1211 Байыту өндірісінің үрдістері мен аппараттары 2 4 

 

6В07301 – ҚҰРЫЛЫС 

1 курс 

 

  3 Модуль – Жаратылыстану ғылымдары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  
Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 

өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау 

конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес 

меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  ««Компьютерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) 

қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель аксонометрияда және 

Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын 

меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау 

мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері: Математика, Геометрия, Информатика мектеп курсы 
Постреквизиттері: Инженерлік  механика, Архитектура, Ғимараттар архитектурасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Автоматтандырылған жобалау жүйесі» пәнін үйрену нәтижесінде 

бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және төртінші 

топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек; В) Түрлі 

кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу 

білу керек; С) Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және 

жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; D) Типтік және ортгинал (соны) 

тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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  3 Модуль – Жаратылыстану ғылымдары, 18 кредит  

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5     

БП ЖК IG 1202 Инженерлік графика 1 5     

БП ЖК ZhM 1203 Жоғарғы математика 2 3     

БП ЖК Geo 1204 Геодезия 1 4     

БП   Оқу практикасы 2 1 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары математика мектебінің теориясы мен тәжірибесін зерттеу. Студенттерге 

қажетті сандық шамаларды есептеу, өлшеу және табу үшін негізгі дағдылар мен іскерліктерді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарында оқитын 

студенттерге арналған. Бұл пән келесі құрамдас бөліктерден тұрады: ғылыми-техникалық және өндірістік 

есептерді шешу үшін математикалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу, шешілетін тапсырма бойынша ақпаратты 
зерттеу және талдау, оның тұжырымдалуы және математикалық сипаттамасы. Пән шешу барысында алынған 

міндеттер мен білім мен түсініктердің мысалдарын түсінуге және ұтымды пайдалануға арналған. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Физика, Инженерлік  механика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстың негізгі формулаларын, заңдарын және теоремаларын білу. В. Іс 

жүзінде есептерді шешу және бақылау тапсырмаларын орындау. С. Күрделі математикалық есептерді есептеу 

қабілеті. D. Практикада есептерді шешудің теориялық дағдыларын қолдана білу. Е. Негізгі математикалық 

формулаларды есептеудің инженерлік әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Геодезия 

Бағдарлама авторы: Кульшаров Б.Б., Исакулов А.Б., Конебаев Е.У. 
Курсты оқытудың мақсаты: негізгі геодезиялық жұмыстар мемлекеттік және арнайы геодезиялық  

тораптарды салу және қайта жөндеу (пландық және биіктіктік геодезиялық торлар). 

Пәннің қысқаша мазмұны:  өлшеулердің нәтиежелерін математикалық өңдеулердің өдістері, сфероидтық 

геодезия жерлік эллипсоидтық геометриясы, эллипсоид тың бетінде геодезиялық есептерді шығарудың әдістері. 

Теориялық геодезия: жоғары геодезияның негізгі ғылыми есептерін шығарудың әдістері және теориясы. 

Пререквизиттері: Математика, Геометрия, Информатика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Инженерлік  механика, Архитектура, Ғимараттар архитектурасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау. В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру. С) Жердің түрімен мөлшерін анықтауменполигонометрия мен 

триангуляцияны құрастырумен геодезиялық тораптарды ықшамдық теңестіруді жасаумен байланысты, D) 

геодезиялық жұмыстарды өз бетімен орындау үшін қажетті дағдылдарды алу геодезиялық қлшеулердің 
нәтиежелерін дәлдігін бағалай білу. Е). Кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 

6В07301 – ҚҰРЫЛЫС 

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент Пән коды 
Пәннің атауы 
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3. Модуль –  Жаратылыстану ғылымдары, 20 кредит 

БП ЖК IG 1201 Инженерлік графика 1 5 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП ЖК Geo 1203 Геодезия 1 4 

БП ЖК KK 1204 Құрылыс конструкциялары 2 5 

БП  Оқу практикасы 2 1 

4.1. Модуль –  Қоғам және бизнес модулі, 11 кредит 

ЖББП МК Fil 1107 Философия 2 5     

ЖББП ТК KZhBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3     

БП ТК MBZT 1205 Минералды байланыстырғыш заттар технологиясы 2 3     

4.2. Модуль –  Қоғам және академиялық адалдық, 11 кредит 

ЖББП МК Fil 1107 Философия 2 5     

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3     

БП ТК ABKT 1205  Асфальтты бетон қоспаларының технологиясы 2 3     

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің кейбір сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді 
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3. Модуль –  Жаратылыстану ғылымдары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Құрылыс конструкциялары 

Бағдарлама авторы: Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Исакулов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс жұмысын жобалау барысында, қолданылатын құрылыс 

конструкцияларының түрлерін, құрылымын және құрамын зертханалық тұрғыда зерттеп, сынау арқылы 

жобалауды меңгеру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыс құрылымдарының номенклатурасы. Құрылыс материалдарының 

құасиеттерін зертханалық тұрғыда сынау. Толтырғыштардың қасиеттерін анықтау. Байланыстырғыш заттардың 

өндірілу процесінің технологиялық сұлбасын әзірлеу. Конструкциялардың беріктігін, түсетін жүктемесін 

есептеу. 

Пререквизиттері: Геодезия, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Архитектура, Құрылыс өндірісінің технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Құрылыс өндірісінің негізгі қағидалары мен міндеттері, ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылысы кезінде құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктері, қажетті ресурстар, 

техникалық және тарифтік рационализация, құрылыс өнімінің сапасына қойылатын талаптар және оны ұсыну 

әдісі; В) еңбек және қоршаған ортаны қорғау талаптары. Құрылыс өндірісінің қалыпты және төтенше 

жағдайларында құрылыс технологиясы технологиясының әдістері, жобалау және іске асыру сатыларында 

технологиялық шешімдерді жүргізу және құжаттандыру әдістері; C) құрылыс жұмыстары мен құрылыс 
процестерінің құрамын белгілеу, құрылыстық үрдісті жүзеге асыру әдісі мен қажетті техникалық құралдарды 

негізді түрде таңдау, құрылыс процестерінің ағын схемаларын жасау; D) жұмыс күшінің қарқындылығын, 

құрылыс процестерінің машиналық қарқындылығын және жұмысшылардың қажетті санын (қажетті 

мамандықтарды, мамандықтарды және біліктілікті ескере отырып), машиналарды, тетіктерді, жартылай 

фабрикаттарды және бөлуді анықтайды, экипажға (бірліктерге, жекелеген қызметкерлерге) өндіріс 

тапсырмаларын, өлшеу көлемдерін анықтайды; E) орындалатын жұмысты қабылдау, олардың сапасын бақылау. 

 

4.1. Модуль –  Қоғам және бизнес модулі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Минералды байланыстырғыш заттар технологиясы 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Жекеев С.О., Исакулов А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс мамандығында оқитын студенттерге базалық таңдау пәні түрінде 

оқытылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақыттағы құрылыстық композициялар негізіндегі құрылыс материалдары 

мен бұйымдарын шығару технологиясын, олардың азаматтық және өнеркәсіптік құрылыстағы ролін, интенсивті 

өндіру, жұмсалынатын қордың тиімділігін жоғарылату және т.б. мәнін терең білетін мамандар дайындау. 

Пререквизиттері: Геодезия, Инженерлік графика  

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттардың архитектурасы, Азаматтық ғимараттардың архитектурасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім және құрылымдардың беріктігі және операциялық жағдайлар 

мақсатына негізделген, материалдың қасиеттерін таңдау және оңтайландыру қосындылары , материалдық және 

дизайн функционалдық қарым-қатынастарды түсіну студенттерді тұжырымдау; құрамын, құрылымын және 
табиғи және техногендік шикізатты пайдалана отырып қажетті функционалдық қасиеттері бар материалдар 

алудың технологиялық негіздері, өндіріс және тұтыну сапасын бақылау және сертификаттау кезеңдерінде 

аспаптық әдістерін зерттеу; В)    Құрылыс және ұшақ модельдер мен ғимараттардың сызбаларын орындау және 

оқу үшін, жобалық құжаттамаға дайындау және геометриялық негізгі заңдылықтарын иелену қажет.  С)  

Құрылыс материалдарын өндіру, бұйымдар мен құрылымдарды , машиналар мен жабдықтардың технологиялық 

процестерді жетілдіру және дамыту технология әдістерін иемдену. D)  Берілген  рәсімдерге эксперименттер 

жүргізу, автоматтандыру, жобалау және ғылыми-зерттеу әдістерін стандартты пакеттер негізінде 

математикалық модельдеу.  Е)  Инженерлік құрылыс жобаларының ережелерін білу және технологиясын 

орнату, тестілеу және құрылымдардың, жүйелер мен жабдықтарын, кәсіпорын өндірген өнім үлгілерін 

пайдалануға орнату.  

 

4.2. Модуль –  Қоғам және академиялық адалдық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Асфальтты бетон қоспаларының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Асфальт бетон қоспаларының технологиясы жөнінде ғылымның негіздерін оқып 

білу, есептеу мен жобалау әдістерін дұрыс таңдау, асфальт бетон технолиясы бойынша ғылымда орын алған 

прогресстерпен  танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны, мәні басқа арнайы пәндермен тығыз байланысы. Құрылыс 

материалдары, бетон технологиясы туралы жалпы түсінік. Бетон құрамы анықтау жөнінде есептерді шешу 
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әдісі. Асфальт бетон құрамын толығымен қарастыру. Асфальт бетонды зерттеу әдістері. Дайын образецтерді 

әртүрлі аспаптарда зерттеу.   

Пререквизиттері: Геодезия, Инженерлік графика  

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттардың архитектурасы, Азаматтық ғимараттардың архитектурасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Асфальт бетонның технологиясы туралы түсінігінің болуы; В) теориялық 

білімді  тәжіриебеде қолдана білу; С) асфальт бетон бойынша тәжірибе сапасын бағалап қорытынды жасап 

шығару; D) асфальт бетон, жалпы бетон саласының дамуына өз үлесін қосу; Е) жасалған тәжірибелерге орын 

алған олқылықтардың алдын алу, жасалған жұмыстарға анализ жасау;  

 

6B07303 – ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН, БҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДАРЫН ӨНДІРУ  

1 курс 

 

3 Модуль – Жаратылыстану ғылымдары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ  
Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, 

наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет  туралы 

жан-жақты білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пән ұлттық болмысты құрайтын, ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі 

мәдениет сияқты ұлттық руханияттың өзекті категориялары мен компоненттерін оқып білуге арналған. Ұлттық 

және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеу рухында 

саналы жас ұрпақты тәрбиелеуде басты роль атқаратын пән.  

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Филососфия, Мәдениеттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық руханиаттың өзекті категориялары мен компоненттері туралы 

білім алады; В. Ұлттық сана, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, наным-сенім, ырым-жоралғы, мәдениет пен 
өнер, тіл мен әдебиет, ұлттық тәрбие, дәстүрлі мәдениет құндылықтарын түсінеді;  С. Ұлттық руханиат 

құндылықтарын  талдайды, бағалайды, пәннен алған білімдерін тәжірибеде қолданады; D. өз бетінше 

жұмыстана  білуі; пәннен алған білімдерді тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. Білім беру 

ортасында жас ұрпақты халықтық дәстүрлерді,  ата-бабалар  мұрасын құрметтеуге баулиды, жастарды ұлттық 

рух тәрбиелеу икемділігін меңгереді;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау 

конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес 
меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  ««Компьютерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) 

қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель аксонометрияда және 

Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын 

меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау 

мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері: Математика, Геометрия, Информатика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Инженерлік  механика, Құрылыс материалдары негіздері 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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  3 Модуль – Жаратылыстану ғылымдары, 18 кредит  

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5     

БП ЖК IG 1202 Инженерлік графика 1 5     

БП ЖК Him 1203 Химия 1 4     

БП ЖК ZhM 1204 Жоғарғы математика 2 3     

БП   Оқу практикасы 2 1 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Автоматтандырылған жобалау жүйесі» пәнін үйрену нәтижесінде 

бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және төртінші 

топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек; В) Түрлі 

кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу 

білу керек; С) Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және 

жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; D) Типтік және ортгинал (соны) 

тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Эксперименттерді өз бетінше жүргізу үшін тәртіптік құзыреттілікті меңгеру, 

химиялық құбылыстардың табиғатын ажырату. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән студенттерді экспериментті сипаттауға және өз бетінше жүргізуге, 

химиялық құбылыстарды ажыратуға үйретуге арналған. Химиялық заңдылықтарды зерттеген бақылаулардан 

қорытынды және өз ақыл-ойын шығару. Өзінің оқу бағытының ерекше құрамдастары туралы түсінік алып және 

танысуға бағытталған. Барлық келтірілген ұғымдармен студент осы уақытқа дейін дәрістік материалдармен 

бекітілген практикалық және зертханалық сабақтарда таныстырылуы тиіс. 

Пререквизиттері: Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Материалдарды өндіруде минералды шикізат пен өндірістік қалдықтарды пайдалану 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық эксперименттерді жүргізудің негізгі теориялық негіздері. В. 

Практикада алынған зерттеулер мен эксперименттер барысында алған іскерліктер мен дағдыларды қолдану. С. 

Оқыту үрдісінде алынған білім мен іскерлікті практикада қолдануға дайын болу. D. Химиялық технологиялар 

саласындағы білімді қолдана білу. Е. Химия саласынан алынған білімді өз бағытында қолдану принциптері мен 

негіздерін білу.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары математика мектебінің теориясы мен тәжірибесін зерттеу. Студенттерге 

қажетті сандық шамаларды есептеу, өлшеу және табу үшін негізгі дағдылар мен іскерліктерді беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарында оқитын 

студенттерге арналған. Бұл пән келесі құрамдас бөліктерден тұрады: ғылыми-техникалық және өндірістік 

есептерді шешу үшін математикалық қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу, шешілетін тапсырма бойынша ақпаратты 

зерттеу және талдау, оның тұжырымдалуы және математикалық сипаттамасы. Пән шешу барысында алынған 

міндеттер мен білім мен түсініктердің мысалдарын түсінуге және ұтымды пайдалануға арналған. 

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қатты дене физикасы, Инженерлік  механика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстың негізгі формулаларын, заңдарын және теоремаларын білу. В. Іс 

жүзінде есептерді шешу және бақылау тапсырмаларын орындау. С. Күрделі математикалық есептерді есептеу 

қабілеті. D. Практикада есептерді шешудің теориялық дағдыларын қолдана білу. Е. Негізгі математикалық 

формулаларды есептеудің инженерлік әдістерін меңгеру. 
 

6B07303 – ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН, БҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДАРЫН ӨНДІРУ  

(1 курс қысқартылған білім бағдарламасы 3 жыл) 

 

Компонент  Пән коды 
Пәннің атауы 
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  3 Модуль – Жаратылыстану ғылымдары, 20 кредит  

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5     

БП ЖК IG 1202 Инженерлік графика 1 5     

БП ЖК Him 1203 Химия 1 4     

БП ЖК КМН 1204 Құрылыс материалдар химиясы 2 5     

БП   Оқу практикасы 2 1 

4.1 Модуль – Қоғам және бизнес модулі, 11 кредит 

ЖББП МК Fil  1107 Философия 2 5     

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3     
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Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің кейбір сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен 

сәйкес келеді    

3 Модуль – Жаратылыстану ғылымдары  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Құрылыс материалдары химиясы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: химияны, оның ішінде заттар мен материалдардың химиялық атауларын, 

олардың химиялық қасиеттері мен химиялық процестерін, қазіргі құрылыс материалдарының өндірісін, 

сонымен қатар химия мен химиялық технологияның маңыздылығы туралы нанымды қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металдардың негізгі қасиеттері. Темірдің химиялық қасиеттері. Мыстың, 

алюминийдің, шойынның химиялық қаиеттері. Металдардың химиялық коррозиясы. Металл бұйымдарын 

коррозиядан қорғау. Құрылыс ауа әгінің химиялық құрамын анықтау. Гипсті байланыстырғыштардың қату 

тездігін анықтау. Қоспалардың портландцементтің қатуына әсері. 

Пререквизиттері: Химия, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Құрылыс  материалдарын өндірудегі жабдықтар мен аппараттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын 

түсіну және жаңа білім алу, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді түсіну, ақпараттық 

қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтау қабілеті; В) ақпаратты 

алудың, сақтаудың, қайта өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру, ақпаратты басқару 

құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысы; С) өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқару 

қызметі саласында: құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру технологиясын, 

әдістерін меңгеру; D) эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: ғылыми-техникалық ақпаратты, қызмет бейіні 

бойынша отандық және шетелдік тәжірибені білуі; Е ) ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістерін таңдау және іске 

асыру, зерттеу нәтижелерін талдау және қорыту, оларды практикалық іске асыруға жеткізу. 

 

 4.1 Модуль – Қоғам және бизнес модулі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Байланыстырғыш заттар 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ инженер-технологтарды минералды байланыстырғыш  заттарды өндіру 

технологиясының негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Минералдық байланыстырғыштардың жіктелуі мен номенклатурасы. Қоршаған 

ортаны қорғау және минералдық заттар өндірісіндегі экологиялық мәселелер. Гипсті және ангидритті 

минералды байланыстырғыш заттар. Гипсті байланыстырғыштарды ұстасуы және қатаю тездігі. Әуе құрылыс 

әк. Әк түрлері тұтқыр. Өндіріске арналған шикізат. Магнезиалды тұтқыр заттар, оларды өндіру, қасиеттері және 

қолданылуы. Гидравликалық минералды байланыстырғыш заттар. Гидравликалық әк және романцемент. 
Шикізат және негізгі өндірісі. Құрылыстық қасиеттері және қолданылуы. 

Пререквизиттері: Химия, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Минералды байланыстырғыш заттардың технологиясы . 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) минералды байланыстырғыш заттарды  жобалау, есептеу, өнеркәсіптік 

құжаттарды ресімдеу міндеттерін шешу үшін тиісті Гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, математикалық, 

жаратылыстану-ғылыми және инженерлік білімді, компьютерлік технологияларды қолдана білу; В) минералды 

байланыстырғыштарды жобалау міндеттерін, қабылданған техникалық шешімдерді графикалық негіздеуді 

тұжырымдай білу, оларды барлық талап етілетін және қол жетімді ресурстар мен қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалана отырып талдау және шеше білу; С) "құрылыс" саласындағы міндеттерді шешу 

кезінде жобалаудың, құрастырудың қазіргі заманғы әдістерін және практикалық инженерлік қызметтің 

құралдарын қолдану; D) кәсіпорындар мен ұйымдарда – әлеуетті жұмыс беруші ұйымдарда дайындық бейінінің 

кәсіби қызметінің мәселелері, объектілері мен түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты заманауи графикалық 
пакеттер мен технологияларда жобалаудың практикалық білімі мен тәсілдері болу; Е) өз қызметінде 

нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану. 

 

 

 

БП ТК BZ 1205 Байланыстырғыш заттар 2 3     

4.2. Модуль –  Қоғам және академиялық адалдық, 11 кредит 

ЖББП МК Fil 1107 Философия 2 5     

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3     

БП ТК KMM 1205 Құрылыс материалдарының минералогиясы 2 3     
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4.2. Модуль –  Қоғам және академиялық адалдық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдарының минералогиясы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: құрылыс материалдарының шығу тегін, химиялық және физикалық қасиеттерін 

білу, олардың кристаллографиялық торын анықтау және құрылыс материалдарының минералогиялық жіктелуін 

ұғыну. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Минералдар классификациясы. Минералдардың түрлері. Топырақтар 

классификациясы. Шөгінді тау жыныстары. Метаморфты тау жыныстары. Магматикалық тау жыныстары. 

Доломиттер. Далаа шпаттары. Диатомиттер. Әктас. Алюминий силикаттары. Галлуазиттер. Саздар. 

Пререквизиттері: Химия, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Минералды байланыстырғыш заттардың технологиясы . 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс материалдарының  минералогиялық  жіктелуін білу; В) 

минералдардың кристалдық торларын анықтай білу; С) ЕСКД ережелеріне сәйкес минералдарға структуралық 

талдау анализдерін жасау; D) Дербес компьютер бағдарламаларын қолдана отырып  жұмыс істеу кезінде 

спектроскопиялық, микроскопиялық зерттеулер жасау; Е) құрылыс материалдарының минералогиясын зерттеу 

кезінде арнайы ережелер мен  нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану. 
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