






 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1 Бағдарлама циклі:  

Алғашқы  цикл: бакалавриат 6 деңгей  ҰБА / СБА / ББХСК 

 

1.2 Берілетін дәреже:  «6В07102 – Химиялық инженерия және процесстер 

білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры   

 

1.3 Кредиттің жалпы көлемі: 240 академиялық кредиттер / 240 ECTS, 180 академиялық 

кредиттер / 180 ECTS, 120 академиялық кредиттер / 120 ECTS 

 

1.4 Типтік оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

1.1 Бағдаралама циклі:  

Алғашқы  цикл: бакалавриат 6 деңгей  ҰБА / СБА / ББХСК 

 

1.2 Берілетін дәреже: 6В07102 – Химиялық инженерия және процесстер 

 білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры   

 

1.3 Кредиттің жалпы көлемі: 240 академиялық кредиттер / 240 ECTS, 180 академиялық 

кредиттер / 180 ECTS, 120 академиялық кредиттер / 120 ECTS 

 

1.4 Типтік оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл 

 

1.5 БББ-ның ерекше өзгешіліктері  

 

6В07102 – Химиялық инженерия және процесстер  БББ-да инновациялық ойлау 

қабілеті бар, көмірсутек шикізатын терең өңдеудің қазіргі заманғы химиялық-

технологиялық процестері саласында озық технологияларды меңгерген, мұнай-химия 

өндірістерін жобалаудың инженерлік міндеттерін талдаудың және дербес шешудің 

практикалық дағдылары мен әдістерін меңгерген, жаңа материалдардың қасиеттері мен 

синтезі саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін бакалаврларды дайындау 

ерекшеліктері көрсетілген. Бағдарламаның ерекшелігі: 

* бітірушілерді химиялық технологиялардың әлемдік нарығында бәсекеге қабілетті 

химиялық технологиялар, кәсіптік даярлау технологиясы, мұнайды, газды және газ 

конденсатын, полимерлі материалдарды, органикалық заттарды бастапқы және терең 

өңдеу саласындағы кәсіби қызметке даярлау; 

* нақты ғылыми әзірлемелер мен нақты жобаларға, академиялық, жобалау 

институттарына, ғылыми-өндірістік орталықтарға, өнеркәсіптік кәсіпорындарға қатысу, 

оларды орындау кезінде заманауи жабдықтарды пайдалану мүмкіндігі; 

* ғылыми зерттеулерді, заманауи компьютерлік және білім беру технологияларын 

үйлестіретін іргелі білімнің кәсіби қызметтегі Дағдылар мен дағдылармен байланысы. 

Оқыту процесі дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар, кәсіби 

практикалар өткізу, курстық және дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау циклі түрінде 

ұйымдастырылған. Сонымен қатар, студенттер ұлттық және халықаралық деңгейдегі 

ғылыми пікірталастарға қатысу үшін конференцияларға, семинарларға, олимпиадаларға 

қатыса алады. 

- Атырау облысында көмірсутек шикізатының бірегей қорларының болуы және мұнай-

химия өндірістерінің шоғырлануы; 

- Қазақстанның, жақын және алыс шетелдердің жоғары оқу орындарында ағылшын тілді 

және қосдипломды бағдарламалар аясында студенттерді Халықаралық академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқытумен. 

-заманауи ғылыми-зерттеу зертханасының болуы, Атырау және Ресей қалаларында кәсіби 

тәжірибелердің кең базасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. БББ-ның МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

 

2.1 БББ-ның МАҚСАТЫ 

 

6В07102 – Химиялық инженерия және процесстер Білім беру бағдарламасының 

мақсаты мұнай мен газды,  полимерлік материалдарды өңдеудің қазіргі заманғы 

технологиялары, мұнай-химия және мұнай өңдеу салаларының маңызды бағыттарын 

инновациялық дамыту проблемаларын шешуге бағытталған органикалық заттар синтезі, 

мұнай химиясы саласында жоғары білікті мамандар даярлау, стандартты емес өндірістік-

технологиялық жағдайлар кезінде жедел шешімдер қабылдау, химия-технологиялық 

процестерді жетілдіру, өндіріске жаңа заманауи технологияларды енгізу қабілеті болып 

табылады, олардың экономикалық тиімділігін және инновациялық-технологиялық 

тәуекелдерін бағалау.  

БББ меңгеру нәтижесінде мынадай білім, білік және дағдыға ие болады:  

 алға қойылған міндеттерді шешу, ақпаратты сыни талдау және қабылданған 

идеялар мен шешімдерді негіздеу үшін мұнай мен газды өңдеу бойынша қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалану қабілеті; 

  қойылған міндетті іске асыру әдісін таңдау және бағалау қабілеті; 

 заманауи құрал-саймандарды қолдана отырып өңдеудің технологиялық сызбасын 

автоматтандыра білу; 

 нақты технологиялық схемаларда өндірісті және олардың компоненттерін 

жобалауды жүзеге асыру қабілеті; 

  жобаланатын объектіге техникалық құжаттаманы әзірлей білу, мұнай мен газды 

өңдеудің технологиялық сызбаларын жасау және енгізудің отандық және шетелдік 

тәжірибесін талдай білу. 

 

2.2 Білім алушыларға арналған БББ-ның негіздемесі 

 

Осы бағдарлама бойынша бітірушілердің кәсіптік даярлық деңгейі мұнай-газ өңдеу және 

мұнай-химия өнеркәсібінің қазіргі заманғы салаларының негізгі ұстанымдарына 

негізделген: жоғары технологиялыққа, энергия және ресурс үнемдеу талаптарына, 

өндірістің экологиясына, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды жаппай 

пайдалануға, жобалау мен басқаруды компьютерлендіруге негізделген жетекші тұтынушы 

кәсіпорындардың талаптарымен анықталады.  

Аталған мамандық бойынша техника және технология бакалавры біліктілігі мен 

академиялық дәрежесі беріле отырып мамандарды даярлау жүргізіледі. Оқыту барысында 

білім алушылар көмірсутек шикізатын өңдеу және органикалық заттарды синтездеу 

технологиясының негіздерін оқып, мұнай мен газды кешенді өңдеу технологиясы 

бойынша, мұнай өнімдерінің кең ассортиментін (бензин, авиациялық керосин, ракеталық 

отын, сұйытылған газ, минералды және синтетикалық майлағыш майлар, полимерлер 

және т.б. мұнай химиясының өнімдері) алу мақсатында білім алады. 6В07102 – 

Химиялық инженерия және процесстер БББ бойынша бакалаврлар білім беру 

бағдарламасын меңгере отырып, технологиялық қондырғы операторының, бірінші 

санатты техникалардың, кіші ғылыми қызметкерлердің, инженер-зертханашылардың, 

ғылыми-зерттеу институттарының, конструкторлық және жобалау ұйымдарының 

инженерлерінің алғашқы қызметтерін атқара алады. 

 

2.3  Еңбек нарығындағы қажеттіліктері 

  

              Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттілігін және жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлау моделінің құзыреттілігі 



 

негізінде әзірленген. Жергілікті деңгейде бітірушілердің әлеуетті тұтынушыларымен 

тәжірибе, шығармашылық ынтымақтастық келісім-шарты арқылы, сондай-ақ дуалды 

оқыту арқылы тығыз байланыс орнатылған, онда білім алушылар тәжірибелік және 

зертханалық сабақтардың бір бөлігін өтеді. 

 

2.4 Кәсіптік қызмет аймағы 

 

              Бакалаврдың кәсіби қызмет саласы мұнай өңдеу, мұнай химиясы, полимерлерді 

қайта өңдеу, геология, гидрогеология, тау-кен өнеркәсібі, ғылым және білім салаларында 

(салаларда) болып табылады. 

 

2.5 Кәсіптік қызмет нысаны 

 

               Білім алушылардың кәсіби қызметінің объектілері ретінде органикалық заттарды 

өндіру, мұнай, газ, көмір және полимерлерді, эластомерлерді, лак-бояу материалдарын, 

сұйық зымыран отындарын өңдеу, көмірсутек шикізатын дайындау, өндіру, тасымалдау 

және оларды ұтымды пайдалану бойынша кәсіпорындар; ғылыми-зерттеу және жобалау 

салалық институттары; орта техникалық оқу орындары; өнеркәсіптің тау-кен өндіру 

салалары болып табылады. 

  

2.6 Кәсіптік қызмет түрлері 

 

6В07102 – Химиялық инженерия және процесстер БББ бойынша бакалаврлар келесі 

кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

- технологиялық - ұйымдастыру; 

- өндірістік-басқарушылық; 

- жобалық; 

- ғылыми-зерттеу; 

6В07102 – Химиялық инженерия және процесстер БББ бакалавры саласына байланысты 

өзінің кәсіби қызметін жүзеге асырады: 

- ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет: 

- органикалық заттарды өндіру және қайта өңдеу мүмкіндігі тұрғысынан шикізат 

материалдарына кіріс бақылауын ұйымдастыру және іске асыру; 

- жоғары сапаны қамтамасыз ететін жаңа технологиялық процестерді әзірлеу мүмкіндігі 

мақсатында бастапқы шикізаттың құрамы мен қасиеттерін бағалау;  

- органикалық заттарды өндіру және қайта өңдеу бойынша тиімділігі жоғары 

технологиялық процестерді жүргізу мақсатында технологиялық желілерді, жабдықтарды 

жетілдіру және жаңғырту жолдарын талдау; 

- Өндірістік-басқарушылық: 

- жұмыс істеп тұрған өндіріс жағдайында ұжым жұмысын ұйымдастыру; 

- техникалық бақылауды жүзеге асыру; 

- өндірістің техникалық-экономикалық талдауын жүргізу. 

- Жобалау қызметі: 

- Жаңа жобалау және қолданыстағы технологиялық сұлбаларды жаңғырту, технологиялық 

параметрлерді таңдау, жабдықты таңдауды есептеу; 

- жобалық шешімдердің тиімділігін қамтамасыз ететін жобалық-сметалық құжаттаманы 

әзірлеу; 

- математикалық модельдерді кеңінен қолдану негізінде технологиялық сұлба мен жеке 

тораптардың балама нұсқаларын талдау және бағалау. 

- Ғылыми-зерттеу қызметі: 

- Органикалық заттардың химиялық технологиясы саласында ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау және жүргізу; 



 

- Өндірістік қондырғылар мен технологиялық сұлбаларды моделдеу және оңтайландыру; 

-ғылыми-техникалық әдебиеттерді талдау және патенттік іздеу жүргізу. 

- Білім беру (педагогикалық) қызметі: 

- жастарды органикалық заттарды өңдеу технологиясы мен химиясын оқыту; 

- жас ұрпақты педагогикалық және өндірістік қызметте тәрбиелеу. 

 

3 БББ бойынша ОҚЫТУДЫҢ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

Білім алушының негізгі құзыреттіліктері жалпы білімге, Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттерге, ұйымдастырушылық-басқарушылық және кәсіби құзыреттерге қойылатын 

талаптар негізінде қалыптасады. 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін 

көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы қайта білімге негізделген, оқытылатын саладағы білімдер мен 

түсініктерді көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада ұзақ мерзімді оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және зерттелетін салада 

қолдану; 

7) фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді зерделенетін салада білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну. 

Осы бағдарламаны игеру аяқталғаннан кейін білім алушы: 

- кезеңдердің, заңдылықтардың және Қазақстанның тарихи дамуының өзіндік ерекшелігін 

терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды білдіру (ОН1); 

- философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін 

ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі 

салаларындағы жағдайларға баға беру (ОН 2); 

- тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас  міндеттерін шешу 

үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға 

түсу) (ОН3);  

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану: интернет-

ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және 

мобильді сервистер (ОН4); 

- өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын 

құруға, дене шынықтыру әдістері мен құралдары  арқылы толыққанды әлеуметтік және 

кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлауға (ОН5); 

- іргелі теориялық білім негізінде әдістердің мүмкіндіктерін бағалай білу, нақты 

практикалық есеп үшін тиісті әдісті дұрыс таңдау, эксперименттер жүргізу кезінде 

заманауи аналитикалық жабдықты сауатты пайдалану, зерттеу нәтижелерін 

математикалық өңдеу, органикалық қосылыстарды синтездеу, органикалық қосылыстарға 

сапалы және сандық талдау жүргізу (ОН6); 

◊ бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері және талдау нәтижелері бойынша 

технологиялық режимнің сақталуын, шикізат пен өндірілетін өнімдердің сапасын 

бақылауды жүзеге асыру (ОН7) 



 

◊ газ шикізатын қайта өңдеу процестерінің физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеру 

ерекшеліктері мен заңдылықтарын түсіндіру; жоғары молекулалық қосылыстарды 

синтездеудің ықтимал балама жолдарын құрастыру; күрделі емес органикалық 

қосылыстарды зертханалық синтездеу мен бөлуді және оларды сәйкестендіруді жүзеге 

асырудың техникасы мен әдістемесін таңдау (ОН8) 

 ◊ барлық технологиялық блоктар мен бөлімшелердің (қондырғылардың) 

жұмысының үйлесімділігін қамтамасыз ету. Технологиялық процесс 

параметрлерінің сақталуын бақылау, берілген режимдерден жіберілген 

ауытқуларды анықтау және талдау және оларды уақтылы жою жөніндегі жұмысқа 

басшылық ету (ОН9) 

  жаңа техника мен технологияны енгізуден экономикалық тиімділікті есептеу, 

өнімнің өзіндік құнын азайту және сапасын жақсарту жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеу (ОН10) 

 командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну, 

әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу 

(РО 11)  

 барлық технологиялық блоктар мен бөлімшелер (қызметтер) жұмысының 

үйлесімділігін қамтамасыз ету; мұнай, газ және мұнай (газ) өнімдерін қабылдау 

және жөнелту. Технологиялық процесс параметрлерінің сақталуын бақылау, 

берілген режимдерден жіберілген ауытқуларды анықтау және талдау және оларды 

уақтылы жою бойынша жұмысқа басшылық ету (РО12) 

 

4. БІТІРУ БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

4.1 Сабақ түрлері 

 

Дәрістер 

Дәріс-бұл оқу материалын жүйелі түрде ауызша ұсыну. 

Практикалық сабақтар 

Практикалық сабақ-бұл типтік міндеттерді шешу арқылы теориялық білімді іс жүзінде 

қолдану және бекіту бойынша студенттердің оқытушылармен өзіндік жұмысының бір 

түрі. 

Семинарлық сабақтар 

Семинар сабағы-бұл қоғамдық пәндер бойынша топтық оқу сабағының бір түрі, онда 

оқытушының жетекшілігімен студенттер дайындаған баяндамалар мен хабарламаларды 

талқылайды. 

Зертханалық сабақтар 

Зертханалық жұмыс-бұл теориялық білімді тереңдететін және бекітетін және тәжірибе 

жасау дағдыларын дамытатын студенттердің өзіндік практикалық жұмысының бір түрі.  

СОӨЖ 

Өзіндік жұмыстың бұл түрін студент оқытушының жетекшілігімен орындайды, жеке кесте 

бойынша жүзеге асырылады. Ол қамтиды: 

- студенттерде қиындық тудырған бөлімдер және өз бетінше оқуға шығарылған пәннің 

қосымша бөлімдері бойынша жеке-топтық консультациялар өткізу; 

- консультациялар өткізу, өзіндік жұмыстардың барлық түрлерін (рефераттар, үй 

тапсырмалары, есептік-графикалық тапсырмалар, семестрлік тапсырмалар, курстық 

жұмыстар, курстық жобалар және т. б.) қабылдау және қорғау.); 

- бақылау жұмыстарын жүргізу; 

- коллоквиумдарды өткізу; 

- аралық және аралық бақылауды жүргізу. 



 

Өзіндік жұмыс үшін тапсырмалар мен материалдарды СӨЖ оқытушылары береді. СОӨЖ 

кезінде оқытушы бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ студентке жұмысты дұрыс 

ұйымдастыру бойынша көмек көрсетеді. 

СӨЖ 

Студенттердің өзіндік жұмысы, бір жағынан, оқытушының тікелей араласуынсыз жүзеге 

асырылатын оқу нысаны мен оқу жұмысының түрі, екінші жағынан, студенттерді тәуелсіз 

танымдық іс - әрекетке тарту құралы ретінде. Студенттердің өзіндік жұмысының 

мазмұны, әдетте, арнайы тапсырмаларды орындау, тақырыбы, формасы мен көлемі пәннің 

ОӘК-де анықталған. 

Дипломдық жоба - университетте бакалаврларды дайындаудың соңғы кезеңі болып 

табылады және түлектің кәсіби жетілуін анықтау үшін критерий ретінде қызмет етеді. Бұл 

міндеттер кешенінің жобалық шешімі, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық 

талаптарды барынша қанағаттандыра отырып, ұсынылатын инженерлік шешімдердің 

тиімділігінің техникалық - экономикалық негіздемесі. Дипломдық жұмыс - белгілі бір 

тақырып бойынша зерттеулер жүргізу, белгілі бір кәсіпорын немесе ұйым үшін 

экономикалық немесе Басқару шешімдерін әзірлеу нәтижесі. 

4.2 Кәсіптік практика 

 

Кәсіптік практика - бұл өндірісте болашақ мамандыққа және мамандануға сәйкес 

кәсіптік дағдылар мен іскерліктерді практикалық игеру. 

Кәсіптік практика үш түрде жүргізіледі: оқу, өндірістік және дипломалды. Мамандықтар 

студенттері практикасының негізгі базалық орындары мұнай-газ өндіруші кәсіпорындар 

мен Қазақстанның мұнай-газ саласының ұйымдары болып табылады. Бұл ретте мұнай 

және газ институты Қазақстанның барлық мұнай облыстарын шарттармен қамтыды 

Оқу практикасы болашақ кәсіби қызметтің ерекшеліктерімен танысуға, практикалық 

кәсіби міндеттерді шешу дағдыларын алуға арналған. 

Өндірістік практика алынған теориялық кәсіптік білімді практикалық пайдалану 

дағдыларын алуға, мамандық бейініне сәйкес келетін нақты кәсіпорында немесе ұйымда 

практикалық және басқарушылық міндеттерді шешу дағдыларына үйретуге бағытталған. 

Диплом алдындағы практикада студент дипломдық жобаны (жұмысты) орындау үшін 

бастапқы материалдарды жинауды және жүйелеуді жүзеге асырады. 

 

4.3 Письменные работы 

 

Реферат - это краткие изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания обзора соответствующих литературных и других источников. 

Курсовой инженерный проект - это совокупность расчётов, чертежей и других 

материалов для разработки (создания) технологического процесса, сооружения, изделия, 

узла машины и других видов технической продукции. 

Курсовая работа - это совокупность расчетов, результатов экспериментов, чертежей и 

других материалов по решению локальной задачи. 

Семестровая работа - расчетно-графическая работа по закреплению теоретических 

знаний путем решения типовой или нетрадиционной индивидуальной задачи. 

Эссе - относительно свободные рассуждения по теме. Объем 5-7 страниц. Критерии 

оценки: степень отражения в нем изученного материала; оригинальность подхода; 

аргументация; способность обоснованно отстаивать свою точку зрения. 

Структура ЭССЕ: 

Введение - формулировка темы; актуальность темы; расхождение мнений относительно 

темы, структура рассмотрения темы; переход к основному суждению. 

Основная часть - суждения которые выдвигает автор, определение основных понятий, 

используемых при выдвижении суждения; доказательства и поддержка - факты или 

примеры поддерживающие суждение: рассмотрение контраргументов или 



 

противоположных суждений (необходимо показать почему они слабы, а утверждения 

автора остается в силе. 

Заключение - повторение основного суждения; одно или два предложения, резюмирующие 

аргументы в защиту основного суждения; общее предупреждение о последствиях 

непринятия выдвигаемого суждения и общее заключение о полезности данного 

утверждения, 

Кейс-стади (casestudy). Кейс-стадии - исследовательский проект, в котором в качестве 

предмета исследования выбирается единичный случай или несколько избранных 

примеров социальной сущности и определяется совокупность методов их изучения. 

Исследование типа К.-С. включает в себя описание типичных, иллюстративных примеров; 

фиксирует внимание на экстремальных или стратегических случаях; изучает естественные 

эксперименты. Глубинное, детальное исследование одного объекта, имеющего четкие 

временные и пространственные границы. Цель - изучить его уникальную структуру, 

скрытые пружины его функционирования, совокупность его взаимосвязей как системы 

или динамику его развития. Результаты обычно имеют прикладной характер как 

рекомендации относительно данного феномена, а также других объектов, относящихся к 

этому же классу и находящихся в сходных условиях, Casestudy -качественный метод, 

направленный на изучение отдельной общности, уникального объекта в совокупности его 

взаимосвязей. Дословный перевод: "исследование случая". 

Отчёт - это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Часто 

состоит из информации о служебном деле, направляемой руководству или вышестоящему 

должностному лицу. Составленные по определенной форме сведения, данные о 

деятельности организации, компании за определенный прошедший период 

Цель отчета — информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, отчеты могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. Отчет часто имеет структуру научного исследования: 

введение, методы, результаты и обсуждение. 

 

4.4 Кәсіптік практикалардың түрлері бойынша құзыреттер 

 

Практика 

атауы 

Модуль 

нөмірле

рі  

Нөмірі 

ОК 

және 

ПК 

Ожидаемые результаты (ЗУН)  

Учебная 

практика 1  

MVS 06  ОК-8  

ПК-1  

Самостоятельно ознакомиться с технологическим 

оборудованием, необходимым для будущей специальности; 

начертить планы аудитории, кабинетов и других помещений, с 

указанием находящихся в них технических средств обучения; 

применить теоретические знания при решении практических 

производственных задач.  

Производст

венная 

практика 1  

MRPiON

D 09 

ПК-2,  

ПК-3,   

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-7  

Ознакомление с современным состоянием производства, с 

передовым профессиональным опытом, оказание помощи и 

решении профессиональных задач.  

Выработка у студентов творческого, исследовательского 

подхода к будущей профессиональной деятельности, 

приобретение потребности в самообразовании; установление и 

укрепление связи теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении базовых и профилирующих циклов 

дисциплин, с практикой.  

Формирование профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления 



 

производственной деятельности, освоение технологий 

производства; приобщение студентов к непосредственной 

практической деятельности с целью приобретения 

профессиональных качеств будущего специалиста.  

Производст

венная 

практика 2  

MOiE12  ПК-2,  

ПК-3,   

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-7  

Изучение технологии сборки и изготовления изделий 

производства, изучения и технологии обслуживания, 

разработки, сборки, ремонта и наладки технологического 

оборудования и машин.  

Установление и укрепление связи теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении базовых и 

профилирующих циклов дисциплин, с практикой. 

Приобщение студентов к непосредственной практической 

деятельности с целью приобретения профессиональных 

качеств будущего специалиста; формирование 

профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления производственной деятельности, 

освоение технологий производства. 

Преддипло

мная 

практика,  

Производст

венная 

практика 3 

MIO 17 ПК-2,  

ПК-3,   

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-7  

Изучение технологических процессов и оборудования 

предприятий (цехов), на которых проводится практика, в 

соответствии с планируемой темой дипломного проекта;  

использование методов расчета, конструирования и 

проектирования оборудования по предполагаемой теме 

дипломного проекта; изучение методов организации и 

проведения ремонта оборудования, современные методы 

восстановления деталей и узлов машин; изучение организации 

и планирования производства; автоматизация работы машин и 

аппаратов в области планируемой темы дипломного проекта; 

изучение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности применительно к конкретным технологическим 

процессам; сбор материалов для выполнения дальнейшего 

дипломного проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. БББ-ның ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 
Модуль коды Модуль 

құрамдастары 

Цикл 

және 

компоне

нт 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академиялы

қ кредиттер 

саны 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(коды из 

раздела 5) 

примечан

ие 

1 курс, 1 семестр 

1 квартал  

KTODM04 Кәсіби 

тілдік оқытуды 

даярлау модулі / 

MPYaP04 Модуль 

профессиональной 

языковой 

подготовки/ 

MPLT04 Module of 
professional 

language training 

K(О)Т 1102 Қазақ 

(орыс) тілі  / K(R)Ya 

1102 Казахский 

(русский) язык / KRL 

1102 Kazakh (Russian) 

language 

 

ООД 

(ОК) 

Автотест 5 КК7  

ASBM02 

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі / MSPZ02 

Модуль 

социально-

политических 

знаний / SPKM02 

Socio-political 

knowledge module 

DT 1101 Дінтану / RV 

1101 Религиоведение / 

RS 1101 Religious 

studies 

ООД 

(КВ) 

Автотест 5 КК5  

ME 1101 Мәнгілік ел / 

BS 1101 Вечная страна 

/ EC 1101 Eternal 

country 

KRESKhK 1101 ҚР 

этносаясат және 

халықаралық 

қатынастар / 
EPMNORK 1101 

Этнополитика и 

межнациональные 

отношения в РК / EIRK 

1101 Ethnic Policy and 

Interethnic Relations in 

the Republic of 

Kazakhstan 

BTM06 Базалық 

техникалық 

модулі / MBT06 

Модуль базовый 

технический / 
BTM06 Basic 

technical module 

Маt 1103 Математика / 

Маt 1103 Математика  / 

Math 1103 Мathematics 

БД (ВК) Компьют-

ное 

тестирование 

5 ПК12  

Итого за 1 квартал 15   

2 квартал,  

1 семестр 



 

AGM01 

Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

/ MSN01 Модуль 

социальных наук / 

SSM01 Social 

Sciences Module 

KKZТ 1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы  / SIK 

1201 Современная 

история Казахстана / 

MHK 1201 The  modern 

history of Kazakhstan 

ООД 

(ОК) 

Автотест 5 КК1  

KTODM04 Кәсіби 

тілдік оқытуды 

даярлау модулі / 
MPYaP04 Модуль 

профессиональной 

языковой 

подготовки/ 

MPLT04 Module of 

professional 

language training 

K(О)Т 1102 Қазақ 

(орыс) тілі  / K(R)Ya 

1102 Казахский 
(русский) язык / KRL 

1102 Kazakh (Russian) 

language 

 

ООД 

(ОК) 

Автотест 5 КК7  

ZhGM07 

Жаратылыстану 

ғылымдары  

модулі/ MEN07 

Модуль 
естественных наук 

/ NSM07 Natural 

Sciences Module 

ONCh 1203 Общая и 

неорганическая химия 

/ ZhBCh 1203 Жалпы 

және бейорганикалық 

химия 
/ GICh 1203 General and 

іnorganic chemistry  

БД,ВК 

БП.КК 

BD.CI 

 

 
 

 

Автотест 5 ПК15  

Итого за  2 квартал 15   

3 квартал,  

2 семестр 

KTODM04 Кәсіби 

тілдік оқытуды 

даярлау модулі / 

MPYaP04 Модуль 

профессиональной 

языковой 

подготовки/ 

MPLT04 Module of 

professional 
language training 

ShТ 1303 Шетел тілі / 

Iya 1303 Иностранный 

язык / FL 1303 Foreign 

Language 

ООД 

(ОК) 

Устно 5 КК8  

AGM01 

Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

/ MSN01 Модуль 

социальных наук / 

SSM01 Social 

Sciences Module 

Fil 1301 Философия /Fil 

1301 Философия 
/ Phil 1301 Philosophy 

ООД 

(ОК) 

Автотест 5 КК2  

Mod 1.3 MOD03 

Модуль 

общетехнических 

дисциплин/ 

ZhTPM03 
Жалпытехникалық 

пәндер модулі / 

MGTD03 Module 

of General technical 

disciplines 

AKT 1302 Ақпараттық 

–коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / IKT 

1302 Информационно-
коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) / ICT 1302 

InformationandCommuni

cationTechnologies 

(inEnglish. language)  

ООД 

(ОК) 

Автотест 5 КК6  

Итого за  3 квартал 15   

4 квартал,  

2 семестр 

DSDM05 Дене 

және спортқа 

дайындық модулі / 

DSh 1403 Дене 

шынықтыру / FK 1403 

Физическая культура / 

ООД 

(ОК) 

Диф. зачет 1 КК9 

КК10 

КК11 

 



 

MFSP05 Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки / 

PSTM06 Physical 

and sports training 

module 

PC 1403 

  Physicalculture  

ASBM02 

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 
модулі / MSPZ02 

Модуль 

социально-

политических 

знаний / SPKM02 

Socio-political 

knowledge module 

SZhKMN 1401 

Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 
мәдениет негіздері / 

OAK 1401 / Основы  

антикоррупционой 

культуры / FACC 1401 

Fundamentals of anti-

corruption culture 

ООД 

(ОК) 

Автотест 5 К4  

KTODM04 Кәсіби 

тілдік оқытуды 

даярлау модулі / 

MPYaP04 Модуль 

профессиональной 
языковой 

подготовки/ 

MPLT04 Module of 

professional 

language training 

ShТ 1303 Шетел тілі / 

Iya 1303 Иностранный 

язык / FL 1303 Foreign 

Language 

ООД 

(ОК) 

устно  5 КК8  

Mod 2.2 ZhGM07 

Жаратылыстану 

ғылымдары  

модулі/ MEN07 

Модуль 

естественных наук 

/ NSM07 Natural 

Sciences Module 

UOP 1205  Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

БД (ВК) Отчет 1 ПК19  

Итого за  4 квартал 15   

ИТОГО за 1 курс 60   

2 курс, 3 семестр 

1 квартал 

ASBM02 

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі / MSPZ02 

Модуль 

социально-

политических 

знаний / SPKM02 

Socio-political 
knowledge module 

PolSaya 2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану / PolSSaya 

2101 Политология и 

социология / PSS 2101 

Political Science and 

Sociology 

 

ООД,ОК 

ЖББП.МК 

GED.RC 

Автотест 3 КК3  

MT 1404 Мәдениеттану 

/ KT 1404 
Культурология / Cs 

1404 Cultural studies 

DSDM05 Дене 

және спортқа 

дайындық модулі / 

MFSP05 Модуль 

физической и 

спортивной 

подготовки / 
PSTM06 Physical 

and sports training 

module 

DSh 2102 Дене 

шынықтыру / FK 2102 

Физическая культура / 

PC 2102  Physicalculture  

ООД (ОК) Диф. зачет 4 КК9 

КК10 

КК11 

 

ZhGM07 AH 2104 БД,KB Автотест 5 ПК16  



 

Жаратылыстану 

ғылымдары  

модулі/ MEN07 

Модуль 

естественных наук 

/ NSM07 Natural 

Sciences Module 

Аналитическая химия  / 

AH 2104 Аналитикалық 

химия 

/ Ach 2104 Analytical 

chemistry 

 

БП.TK 

 

BD.CI 

 

AFHMA 2105 

Аналититические и 

физико-химические 

методы анализа / 

AFHZA 2105 
Аналитикалық және 

физика-химиялық 

зерттеу  әдістері / 

APChMA 2105 

Analytical and physico-

chemical methods of 

analysis 

BTM06 Базалық 

техникалық 

модулі / MBT06 

Модуль базовый 

технический / 
BTM06 Basic 

technical module 

Fiz 2103 Физика / Fiz 

2103 Физика  /  Phis 

2103 Phisics  

БД,ВК 

 

БП.КК 

 

BD.CI 
 

 

Автотест 3 ПК13  

Итого за 1 квартал 15   

2 квартал,  

3 семестр 

 BTM06 Базалық 

техникалық 

модулі / MBT06 

Модуль базовый 
технический / 

BTM06 Basic 

technical module 

Fiz 2201 Физика / Fiz 

2201 Физика  /  Fiz 2201 

Phisics  

БД,ВК 

 

БП.КК 

 
BD.CI 

 

 

Автотест 5 ПК13  

TINM08 

Технологиялық 

инженерия 

негіздері модулі / 

MOPUS 08   

Модуль основы 

технологической 

инженерии / 

TEFM08 
Technological 

Engineering 

Fundamentals 

Module 

VS 2204 Введение в 

специальность 

MK 2204 Мамандыққа 

кіріспе 

ITS 2204 Introduction to 

the specialty 

 

БП.ТК Устно 5 ПК20 

ПК21 

ПК22 

ПК23 

 

 BTM06 Базалық 

техникалық 

модулі / MBT06 

Модуль базовый 

технический / 

BTM06 Basic 

technical module 

SKZhAAC 2202 

2202Сызба-

конструкторлық 

жұмыстардың 

автоматтандырылуы, 

AutoCAD / AHKRАС 

2202 Автоматизация 

чертежно-

конструкторских работ, 
AutoCAD / ADDWАС 

Automation of drawing 

design work, AutoCAD 

 

БД, КВ Автотест 5 ПК14  

MTP 2203 

Моделирование 



 

технологических 

процессов / ТPM 2203 

Технологиялық 

процестерді модельдеу 

/ MOP 2203 Modeling of 

technological processes 

Итого за 2 квартал  15   

3 квартал,  

4 семестр 

MTPUS09 Модуль 

технологии 

переработки 

углеводородного 

сырья / KShOTM09 

Көмірсутекті 

шикізатты өңдеу 

технологиясы 

модулі/  HPTM09 
Hydrocarbon 

processing 

technology module                     

ZhHTHR 2304 Жалпы 

химиялық технология  

және химиялық 

ректорлар 

/ OHTHR 2304 Общая 

химическая 

технология и 

химические реактора / 

GChTCR 2304  
General chemical 

technology and 

chemical reactors 

БД,КВ 

 

БП.КК 

 

BD.CI 

 

 

Автотест 5 ПК25  

OKMHN 

2305/OHTUM 2305 / 

BChFCM 2305Отын 

мен көміртекті 

материалдар 

химиясының негіздері 

/Основы химии 

топлив и углеродных 

материалов /Basic 
chemistry of fuels and 

carbon materials 

ZhGM07 

Жаратылыстану 

ғылымдары  

модулі/ MEN07 

Модуль 

естественных наук / 

NSM07 Natural 

Sciences Module 

OH 2301 

Органическая химия /  

OH 2301 Органикалық 

химия 

/ Och 2301 Organic 

chemistry 

  

БД,ВК 

 

БП.КК 

 

BD.CI 

 

Автотест 5 ПК17  

ZhGM07 

Жаратылыстану 

ғылымдары  
модулі/ MEN07 

Модуль 

естественных наук / 

NSM07 Natural 

Sciences Module 

FKH 2302 

Физколлоидная химия 

/ FKH 2302 
Физколлоидная химия 

/ PCCh 2302  

Physcolloid chemistry 

БД,КВ 

 

БП.TK 
 

BD.CI 

Автотест 5 ПК18  

 

FHGSР 2303 

Физическая химия 

гетерогенных систем 

и процессов / GZhPFH 

2303 Гетерогенді жүйе 

және процестердің 

физикалық химиясы / 

ChHSP 2303 Physical 

Chemistry of 
Heterogeneous Systems 

and Processes 

Итого за 3 квартал 15   

4 квартал,  

4 семестр 

Mod 2.4 MTPUS09 HFOV2207 Химия и БД,ВК Автотест 5 ПК26  



 

Модуль 

технологии 

переработки 

углеводородного 

сырья / 

KShOTM09 

Көмірсутекті 

шикізатты өңдеу 

технологиясы 
модулі/  HPTM09 

Hydrocarbon 

processing 

technology module                                

физика органических 

веществ 

OZHF2207 

Органикалық 

заттардың химиясы 

және физикасы 

ChPhOS2207 Chemistry 

and physics of organic 

substances 
 

 

БП.КК 

 

BD.CI 

 

 

 

Mod 2.4 MTPUS09 

Модуль 

технологии 

переработки 

углеводородного 

сырья / 

KShOTM09 

Көмірсутекті 
шикізатты өңдеу 

технологиясы 

модулі/  HPTM09 

Hydrocarbon 

processing 

technology module                                

HOEREKT 2401/ 

TVEHP 2401/ TSERChP 

2401 Химиялық 

өндірістің екінші ретті 

энергиялық 

қорларының 

технологиясы/ 

Технология вторичных 
энергоресурсов  

химических 

производств/ 

Technology of secondary 

energy resources of 

chemical production 

БД,КВ 

БП.TK 

BD.CI 

Автотест 5 ПК24  

DEEK 2402 / NIE 2402 / 

NTES 2402 Дәстүрлі 

емес энергия көздері 

/Нетрадиционные 

источники 

энергии/Non-traditional 

energy sources 

Mod 2.5  MOPUS 
08 Химиялық 

өндірістің замануи 

процестері мен 

аппараттары 

модулі /Модуль 

современные 

процессы и 

аппараты 

химических 

производств  

/Modern Processes 
and Equipments of 

Chemical 

Manufactures 

PP 2403 
Производственная 

практика 

 

KP 2403 Өндірістік 

практика 

 

PP 2403 Production 

practice 

 

 

БД,ВК 
 

 

 

 

 

 

Отчет  5 ПК28 
ПК33 

 

 Итого за 1 квартал   15   

 Итого за 4 курс   60   

3 курс, 1 квартал 

5 семестр 

Mod 2.4 Модуль 

технологии 

переработки 

углеводородного 

сырья ТРUS M07 

Көмірсутекті 

шикізатты өңдеу 

технологиясы/ 

 

CShBDOT 3101 / 

TPPPUS 3101 / TPPHR 

3101 Көмірсутекті 

шикізатты біріншілік 

дайындау және өңдеу 

технологиясы/ 

Технология первичной 

подготовки и 

переработки 

БД, КВ Автотест 5 ПК27  



 

углеводородного 

сырья/Technology of 

Preparation and Primary 

Hydrocarbon Refining 

MGODEP 3102 / 

NPPNG 3102 / 

NDPOGP 3102 Мұнай 

мен газды өңдеудегі  

деструктивті емес 

процестер/Недеструкти
вные процессы в 

переработке нефти и 

газа/Non-destructive 

processes of oil and gas 

processing 

Mod 2.5  MOPUS 

08 Химиялық 

өндірістің замануи 

процестері мен 

аппараттары 

модулі /Модуль 

современные 
процессы и 

аппараты 

химических 

производств  

/Modern Processes 

and Equipments of 

Chemical 

Manufactures 

OZTTN 3105 / TOTOV 

3105 / TBTOS 3105 

Органикалық заттар 

технологиясының 

теориялық негіздері / 

Теоретические основы 

технологии 
органических веществ/ 

Theoretical bases of 

technology of organic 

substances 

БД, ВК Автотест 5  

ПК31 

 

Mod 2.5  MOPUS 

08 Химиялық 

өндірістің замануи 

процестері мен 

аппараттары 
модулі /Модуль 

современные 

процессы и 

аппараты 

химических 

производств  

/Modern Processes 

and Equipments of 

Chemical 

Manufactures 

SPAHT 3103 / 

HUZPMA 3103 / 

MPAChP 3103 

Современные процессы 

и аппараты химических 
производств/  

Химиялық өндірістің 

заманауи процестері 

мен аппараттары/ 

Modern processes and 

apparatus of chemical 

production 

 

БД, КВ Автотест 5 ПК29  

BGU 3104/GPR 3104/ 

HMSP 3104 Бөлінудің 

гидромеханикалық 

үрдістері/Гидромехани
ческие процессы 

разделения/Hydro-

Mechanical separation 

processes 

 

 Итого за квартал   15   

2 квартал,  

5 семестр 

Mod 2.5  MOPUS 
08 Химиялық 

өндірістің замануи 

процестері мен 

аппараттары 

модулі /Модуль 

современные 

MGOZERP 3203 / 
SVPPNG 3203 / ASPOG 

3203 Мұнай мен газды 

өңдеудегі заманауи 

екінші ретті 

процестер/Современны

е вторичные процессы 

БД,КВ 
БП.КК 

BD.CI 

Автотест 5 ПК30  



 

процессы и 

аппараты 

химических 

производств  

/Modern Processes 

and Equipments of 

Chemical 

Manufactures 

 
 

переработки нефти и 

газа/Advanced 

secondary processes of 

oil and gas 

 

MMOTPHT 3204 / 

HTTPPNN 3204 / 

ChTTPROOP 3204 

Мұнай және мұнай 

өнімдерінің 
термокаталитикалық 

процестерінің 

химиялық 

технологиясы / 

Химическая 

технология 

термокаталитических 

процессов переработки 

нефти и 

нефтепродуктов/Chemi

cal technology of 
thermocatalytic 

processes for refining oil 

and oil products 

 

Mod 2.5  MOPUS 

08 Химиялық 

өндірістің замануи 

процестері мен 

аппараттары 

модулі /Модуль 

современные 

процессы и 

аппараты 
химических 

производств  

/Modern Processes 

and Equipments of 

Chemical 

Manufactures 

 

 

HTMAP 3205 / TMPHT 

3205 / HMTPChT 3205 

Химиялық 

технологияның масса-

алмасу процестері / 

Тепло-и 

массообменные 

процессы химической 

технологии /Heat and 
mass transfer processes 

of chemical technology 

 

БД, КВ Автотест 5 ПК32  

TPKEB 3206 /KPRTP 

3206 / CSCTP 3206 

Технологиялық 

процестердің 

компьютерлік есептеу 

бағдарламалары/ 

Компьютерные 

программы расчетов 

технологических 
процессов /Computer 

software calculations of 

technological processes 

Mod 2.3. MOPUS 

08   Модуль основ 

переработки 

углеводородного 

сырья / 

KShUNM08  

Көмірсутек 

шикізатын өңдеу 

негіздерінің 

модулі / MBHP08  
Module bases of 

hydrocarbon 

processing 

Мұнай және газды 

өңдеу негіздері / 

Основы переработки 

нефти и газа / Basics of 

oil and gas processing 

 

БД, КВ Автотест 5 ПК20 

ПК21 

ПК22 

ПК23 

 

Мұнай және газды 

өңдеу негіздері / 

Основы переработки 

нефти и газа / Basics of 

oil and gas processing 



 

 Итого за квартал   15   

3 квартал,  

6 семестр 

MOD 2.6   MPYaK 

09 Модуль oсновы 
переработки 

углеводородного 

сырья / KTKM09 

Көмірсутекті 

шикізатты өңдеу 

негіздері  модулі/ 

TMPLC09  The 

module of 

HTPP 3301 / POHT 

3301 / ChTPP 3301 
Химия и технология 

производства 

полимеров / 

Полимерлерді өндіру 

химиясы мен 

технологиясы / 

Chemistry and 

technology of polymer 

production 

БД, ВК Автотест 5 ПК34  

MOD 2.6   MPYaK 

09 Модуль oсновы 

переработки 

углеводородного 
сырья / KTKM09 

Көмірсутекті 

шикізатты өңдеу 

негіздері  модулі/ 

TMPLC09  The 

module of 

TIMGOT 3302 / 

TPPPNG 3302 / TPNA 

3302 Табиғи және 

ілеспе мұнай газдарын 
өңдеу технологиясы 

/Технология 

переработки 

природных и попутных 

нефтяных 

газов/Tecnology of 

processing of natural and 

associated 

БД, КВ Автотест 5 ПК35  

TIMGOT 3302 / 

TPPPNG 3302 / TPNA 

3302 

Газохимия/Газохимия/ 
Gas chemistry 

 

4. Қосымша білім / 

Дополнительное 

образование 

ATDOB 3304 / PUIFEA 

3304 /AEL 3304 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдароамалары/Прогр

аммы уровневого 

изучения английского 

языка (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)Academic 
English language. (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)-1 3303 

3403 

ПД, ВК Устно 5   

 Итого за квартал   15   

4 квартал,  

6 семестр 

Mod 3.1 

Көмірсутек 
шикізатын терен 

өңдеу 

технологиясының 

модулі / Модуль 

технологии 

глубокой  

переработки 

углеводородного 

сырья/Module 

Technology module 

for deep processing 

hMOHT 3402 / HTPSM 

3402 / ChTPL 3402 
Жағар материалдары 

өндірісінің химиялық 

технологиясы/Химичес

кая технология 

производства 

смазочных 

материалов/Chemical 

technology for the 

production of lubricants 

ПД, КВ Автотест 5 ПК39  

TPMM 3403 / MMOT 

3403 / TPMO 3403 



 

of hydrocarbon raw 

materials                        

"Технология 

производства 

минеральных  масел/ 

Минералды майларды 

өндіру технологиясы/ 

Technology of 

production of mineral 

oils/" 

4. Қосымша білім / 

Дополнительное 
образование 

ATDOB 3404 / PUIFEA 

3404 /AEL 3404 
Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдароамалары/Прогр

аммы уровневого 

изучения английского 

языка (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)Academic 

English language. (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)-1 3303 
3403 

ПД, ВК Компьют-

ное 
тестировани

е 

5   

MHFOV07 

Модуль химии и 

физики 

органических 

веществ 

OZHFM07 

Органикалық 

заттардың 

химиясы және 

физикасы модулі 

MChPhOS07 

Module of 
chemistry and 

physics of organic 

PP 3401 

Профессиональная 

практика 

 

 КP 3401 Кәсіптік 

практика 

 

 PP 3401 Professional 

practice 

 

 

ПД,ВК 

 

 

 

 

 

 

Отчет  5 ПК28 

ПК33 

 

 Итого за 4 квартал   15   

4 курс, 1 квартал 

7 семестр 

MOD 2.6   MPYaK 

09 Модуль oсновы 

переработки 
углеводородного 

сырья / KTKM09 

Көмірсутекті 

шикізатты өңдеу 

негіздері  модулі/ 

TMPLC09  The 

module of 

OPONGPP 4101 

/MGOOZhZhN 4101 / 

BDEOGI 4101 Основы 
проектирования и 

оборудование 

нефтегазо-

перерабатывающих 

производств/ 

Мұнай-газ өңдеу 

өндірістерін жобалау 

және жабдықтау 

негіздері/ 

Basic design and 

equipment of oil and gas  

Processingindustries 

БД, КВ Автотест 3 ПК36  

OPOPPM 4102 / 
PMZhZhN 4102 / 

FDEFPPM 4102 

Основы 

проектирования и 

оборудование 

производства 

полимерных 



 

материалов / 

Полимерлік 

материалдарды 

жобалау және 

жабдықтау негіздері / 

Fundamentals of design 

and equipment for the 

roduction of polymeric 

materials 

Mod 3.1 
Көмірсутек 

шикізатын терен 

өңдеу 

технологиясының 

модулі/Модуль 

технологии 

глубокой  

переработки 

углеводородного 

сырья/Module 

Technology module 
for deep processing 

of hydrocarbon raw 

materials                          

SSUHTP 4103 / 
HTOBZZh 4103 / 

MCSChTP 4103  

Современные системы 

управления химико-

технологических  

производств 

Химия-технологиялық 

өндірісті басқарудың 

заманауи жүйелері 

 Modern control systems 

of chemical and 
technological production 

ПД, ВК Автотест 5 ПК37  

Mod 3.1 

Көмірсутек 

шикізатын терен 

өңдеу 

технологиясының 

модулі/Модуль 

технологии 

глубокой  

переработки 

углеводородного 
сырья/Module 

Technology module 

for deep processing 

of hydrocarbon raw 

materials                          

РТUPNGTEP 4104 / 

MGTOPTTEK 4104 / 

PTFIPOGTEI 4104 

Перспективные 

технологии 

углубленной перера-

ботки нефти, газа и 

технико-экономические 

показатели/ 

Мұнайды, газды 
тереңдетіп өңдеудің 

перспективті 

технологиялары және 

техникалық-

экономикалық 

көрсеткіштері/ 

Perspective technologies 

for in-depth processing 

of oil, gas and technical 

and economic indicators/ 

ПД, ВК Автотест 5 ПК38  

4. Қосымша білім / 

Дополнительное 
образование 

ATSZhT 4105 / 

PUPRAYA 4105 / 
PSWLE 4105 Ағылшын 

тілінде сөйлеу және 

жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной 

речи английского 

языка/Practice of the 

spoken and writing 

language of English 4101 

 

ПД, ВК Устно  5   

Итого за 1 квартал 18   

2 квартал,  

7семестр 

Mod 3.2 

Полимерлі 

материалдарды 

OTOSTBONh 4201 / 

MHNKTKOEK 4201 / 

OSETBFPI 4201 Охрана 

ПД, ВК Реферат  3 ПК40  



 

өндіру 

технологиясы 

модулі/Модуль 

Технология 

производства 

полимерных 

материалов/Modul

e Polymer materials 

production 
technology 

труда, окружающей 

среды и ТБ на объектах 

нефтехимии/Мұнай-

химия нысанындағы 

қауіпсіздік техникасы 

және қоршаған ортаны, 

еңбекті қорғау / 

Occupational safety, 

environment and TB at 
the facilities of 

petrochemical industry 

Mod 3.2 

Полимерлі 

материалдарды 

өндіру 

технологиясы 

модулі/Модуль 

Технология 

производства 

полимерных 

материалов/Modul
e Polymer materials 

production 

technology 

TPE 4202 / EOT 4202 / 

PTE 4202 Технология 

производства 

эластомеров 

Эластомерлерді өндіру 

технологиясы 

 Production technology 

of elastomer 

ПД, ВК Автотест 5 ПК41  

Mod 3.2 

Полимерлі 

материалдарды 

өндіру 

технологиясы 

модулі/Модуль 

Технология 

производства 

полимерных 

материалов/Modul
e Polymer materials 

production 

technology 

MHOITOMHST 4203 / 

NSTKPNP 4203 / 

PSTLSPPP 4203 

Мұнай-химия 

өнімдерін ірі тоннажды 

өндірудің мұнай-химия 

синтезі және 

технологиясы/Нефтехи

мический синтез и 

технология 
крупнотоннажного 

производства 

нефтехимических 

продуктов/Petrochemica

l synthesis and 

technology of large-scale 

production of 

petrochemical products 

ПД, ВК Реферат 5 ПК42  

4. Қосымша білім / 

Дополнительное 

образование 

KhSTK 4204 / MSYK 

4204 / ISLC 4204  

Халықаралық 

стандартталған тіл 
курстары/Международ

ные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/International 

standardized language 

courses 

ПД, ВК Устно 5   

 Итого за 2 квартал   18   

3 ,4 квартал, 

 8 семестр 

Mod 3.2 

Полимерлі 

материалдарды 

өндіру 

технологиясы 

модулі/Модуль 

РР4301 / DAP4301 / 

UP4301 

Преддипломная 

практика 

 

Диплом алды практика 

ПД, ВК 

 

 

 

 

отчет 12 ПК43  



 

Технология 

производства 

полимерных 

материалов/Modul

e Polymer materials 

production 

technology 

 

 Undergraduate practice 

 

MIA 014 Модуль 

итоговой 

аттестации 
KAM 014 

Қорытынды 

аттестаттау модулі 

MFC 014  

Module of final 

 certification 

Написание и защита 

дипломной работы  

(проект) или 
подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді 

емтиханға дайындалу 

және тапсыру 

Writing and defense of 

diploma work (project) 

or preparation and 

submission of 
comprehensive exam 

ИА  12 ПК43  

 Всего за кваpтал 

 

  24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(модульдар сипаттамасы)А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSN01 

2 Название модуля Модуль социальных наук 

1)SIK 1201 Современная история  Казахстана 

2) Fil 1301 Философия 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Игилманова 

Ш.Б 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра общеобразавательных дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % участия 

Кафедра 

общеобразавательных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2, 3 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Современная история Казахстана обусловлена ее огромной ролью в укреплении 

казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, связанных с 

необходимостью интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. Казахстанское 

общество должно обладать духовным и идейным стержнем для успешной 

реализации намеченных целей, этому способствует программа «Рухани жаңғыру» 

которая раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и 

основывается на преемственности  духовнокультурных традиций.   

11. Цели модуля 

Ц1  дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного 

Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных процессов.   

Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой 

форме познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в 

контексте будущей профессиональной деятельности.    

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий  событий современной истории Казахстана, анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции, демонстрировать 

знание основных периодов становления независимой казахстанской 

государственности, предлагать возможные решения современных проблем 

на основе анализа исторического прошлого и аргументированной 

информации 

Ц1 

КК2 соотносить  явления и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 

посредством критического анализа;  

определять практический потенциал межкультурного диалога  и бережного 

Ц2 



 

отношения  к духовному наследию;  

обосновать основополагающую роль исторического знания в 

формировании казахстанской  идентичности и патриотизма; формировать 

собственную гражданскую позицию на приоритетах  взаимопонимания, 

толерантности и демократических ценностей современного общества. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2. компетентностно-ориентированное обучение;  

3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4. кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз 

Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; 

ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: 

Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: 

Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» 

– Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006. 

  

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MSPZ02 

2 Название модуля Модуль социально-политических знаний 

1) PolSaya 2101/PolSSaya 2101 / PSS 2101 

Политология и социология, MT 1404 / KT 1404 / 

Cs 1404 Культурология.  

2) KRESKhK 1101/EPMNORK 1101 / EIRK 1101 

Этнополитика и межнациональные отношения в 

РК / DT 1101 / RV 1101 / RS 1101 Религиоведение 

/ SZhKMN 1401/OAK 1401/FACC 1401 Основы  

антикоррупционой культуры /  ME 1101/BS 1101/ 



 

EC 1101 Вечная страна. 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра общеобразавательных дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % участия 

Кафедра 

общеобразавательных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 1) Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, 

политологии, культурологии, психологии, каждая из которых имеет свой предмет, 

терминологию и методы исследования. Взаимодействия между указанными 

научными дисциплинами осуществляются на основе принципов информационной 

дополнительности; интегративности; методологической целостности 

исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, 

ориентированной на результат; единого системного представления типологии 

результатов обучения как сформированных способностей.  Сущность понятий 

«воспитание», «этническое воспитание», «национальное воспитание». 

Актуализация национального воспитания будущих специалистов в контексте 

национального воспитательного идеала.  

Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области 

функционирования и исторического развития политики, государства, политических 

и социальных культуры как особой части жизни человеческого общества, а также 

знания по психологии человека, психологии познавательных процессов, физическое 

и психическое развитие на разных этапах развития личности. 

2) Так же, как различаются понятия «этнос» и «нация», принято разграничивать 

понятия «этническая политика» и «национальная политика». Для развития этносов 

и становления нации государство осуществляет определенную политику по 

отношению к данным объектам. Трудность заключается лишь в том, чтобы 

политика» и «национальная политика». Для развития этносов и становления нации 

государство осуществляет определенную политику по отношению к данным 

объектам. Трудность заключается лишь в том, чтобы разграничить эти два вида 

проводимой политики. 

Изучение религиоведения – это приобщение к богатому культурному наследию 

человечества. Представления личности о научных, философских и религиозных 

картинах мироздания, назначении и смысле жизни человека, многообразия форм 

знания и особенностях их функционирования в XXI веке являются определяющими 

тенденциями в развитии интеллекта людей. Это в свою очередь является важным 

фактором устойчивого развития общества. 

При изучении дисциплины «Основы антикоррупционной культуры» используются 

различные формы проведения занятий: лекция, семинар, кейс- стади, дебаты, 

мозговой штурм, коучинг, копинг-стратегии, тренинг и другие интерактивные 

формы и методы обучения. Форма и методы изучения материала определяются с 

учетом особенностей специальности и траектории обучения. 



 

Краткое описание курса:  Изучение природы и всех ее элементов (геология, рельеф, 

недра, почва, климат, водоемы, растительность, животный мир) в их взаимосвязи. 

Историческое прошлое и емография (этнография города и селения, топонимика и т. 

д.) Экономическая жизнь, связь между природной средой и хозяйством. Связь 

между отдельными отраслями хозяйства, строительство. 

Модель формирования национального самосознания будущих специалистов в 

контексте трех составляющих национальной идеи «Мәңгілік Ел». Национальная 

идея «Мәңгілік Ел» - методологическая основа национального воспитания. 

Национальная политика и национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в свете cтратегических 

документов и Посланий Президента народуКазахстана. Сущность понятий 

«национальная идея», «национальный дух», «национальный идеал». 

«национальный лидер», «национальная элита». Этнокультурное и гражданское 

понимание национальной идеи и национального идеала в полиэтническом 

обществе. Их единство ивзаимосвязь. Национальная идея Казахстана: от 

этнической идентификации и консолидации к согласию. 

11. Цели модуля 

Ц1  формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания». 

Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества 

с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, 

духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа 

профессионализма и конкурентоспособности 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

КК3 объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, 

теории) во всех областях наук, формирующих учебные дисциплины 

модуля (социологии, политологии, культурологи, 

психологии),социально-этические ценности общества как продукт 

интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин 

социально-политического модуля, природу ситуаций в различных сферах 

социальной коммуникации на основе содержания теорий и идей научных 

сфер изучаемых дисциплин, алгоритмизированно представлять 

использование научных методов и приемов исследования в контексте 

конкретной учебной дисциплины и в процедурах взаимодействия 

дисциплин модуля,оценивать конкретную ситуацию отношений в 

обществе с позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа, 

проектировать перспективы её развития с учетом возможных рисков; 

Ц1 

 

 

 

КК4 Анализировать особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в модернизации 

казахстанского общества, различные ситуации в разных сферах 

коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей, 

общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами  казахстанского общества; 

Ц2 

 

КК5 Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» 

в контексте трех ее важнейших составляющих (этноформирующей, 

гражданской, общенациональной) 

Ц3 

 

13 Методы преподавания и обучения  

 1) студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;  



 

2) компетентностно-ориентированное обучение;   

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);  

5) метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и 

компетентности, особенно в сфере использования профессионального языка).   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают.  

15 Литература 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу 

Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания».-Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: 

Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с. 
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Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  
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полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  
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12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля OKSM03 

2 Название модуля Основы коммуникации в современном мире 

1) AKT 1302 /IKT 1302/ ICT 1302  

Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

2) K(О)Т 1102, 1202 / K(R)Ya 1102, 1202 / 

KRL 1102, 1202 Казахский (русский) язык 

3) ShТ 1303,1402 / Iya 1303, 1402 / FL 1303, 

1402 Иностранный язык  

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра информационно-коммуникационные 

технологии, Кафедра подготовка учителей по 



 

языкам и литературе 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % участия 

Кафедра подготовка 

учителей по языкам 

и литературе 

50 

Кафедра 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

50 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2  семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

25 

9 Пререквизиты модуля Изучение английского языка, казахского и 

русского языка, информатики основывается на 

знаниях, полученных учащимся при изучении 

элементарной математики на уровне учебной 

программы общеобразовательной школы.  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 1) предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по 

общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

2) «Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на 

формирование социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках 

общенациональной идеи духовной модернизации.   

3) изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины 

«Информационнокоммуникационные технологии», формирование способности 

критического понимания роли и значения современных информационно-

коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование 

нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности.  

11. Цели модуля 

Ц1  1) формирование способности критически оценивать и анализировать 

процессы, методы поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством цифровых технологий.  

Ц2 2) усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций 

всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный 

– уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.   

Ц3 3) коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного 

образования на достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне 

базовой достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от 

уровня подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2 

общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на 

старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.    

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 



 

целей 

КК6 объяснять назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор 

наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач;  

объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов;   

описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов;   

пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и 

распространения информации;   

применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем 

и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных;  

анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты 

информации;   

с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и 

управления данными для различных видов деятельности;   

осуществлять проектную деятельность по специальности с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий.   

Ц1 

КК7 правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства 

на основе полного понимания лексики, грамматической системы знаний 

и прагматического содержания интенций;  

передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы, 

характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных 

структурных частей;  

объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые 

особенности социально-бытовых, социально-культурологических, 

общественно-политических, учебно-профессиональных текстов;  

уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией 

общения, оценивать действия участников речевого общения, 

использовать информацию для воздействия на знакомого или 

незнакомого собеседника;   

Ц2 

КК8 систематизирует  концептуальные  основы  понимания 

коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном 

уровне;   

сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному 

намерению формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи 

логическим построением;  адекватно выражает собственные 

коммуникативные намерения с правильным отбором и уместным 

использованием соответствующих языковых средств с учетом их 

соответствия социально-культурным нормам изучаемого языка;  

классифицирует уровни использования  реальных фактов, ссылок на 

авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно 

оправдано;  выявляет закономерности развития иностранного языка, 

уделяя внимание изучению стилистического своеобразия; владеет 

приемами лингвистического описания и анализа причин и следствий 

событий в текстах научного и социального характера;  высказывает на 

иностранном языке возможные решения современных проблем на основе 

использования аргументированной информации; доказательно 

использует языковой материал с достаточными для данного уровнем 

аргументированными языковыми средствами, своевременно и 

самостоятельно исправляет допускаемые ошибки при 75% безошибочных 

Ц3 



 

высказываний ;  

владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, 

правильно интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую 

достаточность в рамках речевой тематики и грамматическую 

корректность.   

13 Методы преподавания и обучения 

 1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2. компетентностно-ориентированное обучение;  

3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4. кейс-стади;   

5.  метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз 

Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; 

ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: 

Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: 

Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» 

– Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006. 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MFKS 04 

2 Название модуля Модуль физическая культура и спорта 

DSh 1403, 2102 / FK 1403, 2102 / PC 1403, 2102 

Физическая культура 

3 Разработчики модуля  Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра общеобразавательных дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра % участия 

Кафедра 

общеобразавательных 

дисциплин 

100 



 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

1-4 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество 

академических кредитов 

8 

9 Пререквизиты модуля Изучение физической культуры основывается на 

знаниях, полученных учащимся на уровне учебной 

программы общеобразовательной школы.  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура», предусматривающая физическую подготовку в 

соответствии с мировыми стандартами образования. Программа определяет 

совместное сотрудничество преподавателя и студента в процессе физического 

воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к уровню 

освоения дисциплины. 

11. Цели модуля 

Ц1  Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к 

профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, 

нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей 

трудовой деятельности.  

 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код целей 

КК9 личностными:   

готовность  и  способность  к 

 саморазвитию  и личностному 

самоопределению;   

готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

Ц1 

КК10 метапредметными:   

способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике;   

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности.    

 формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной 

деятельности.    

Ц2 

КК11 предметными:   

умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга. 

Ц3 



 

13 Методы преподавания и обучения 

 Общие результаты обучения будут достигнуты посредством физических 

нагрузки,  упражнение для растяжении мышц и различных спортивных игр.  

14 Методы оценивания 

 Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных 

социально-личностных и социально-профессиональных компетенций 

выпускника) осуществляется по следующим критериям: демонстрация 

понимания обновленной программы, владения терминологией, использование 

полученных знаний; внедрение в практику проведения самостоятельных 

практических занятий, дискуссионные формы.   

Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных 

нормативов является:   

-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и 

курсам обучения;   

-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая  необходимый 

уровень  физического и функционального состояния организма;  

-прохождения тестирования  физической подготовленности;  

-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке. 

Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки  и студенты групп 

лечебной физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического 

воспитания и спорта на основании следующих нормативных требований:  

-оценка уровня теоретических знаний по  обязательным  лекциям по дисциплине 

«Физическая культура»;  

-оценка самостоятельного освоения дополнительной  тематики  по физической 

культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний 

к применению  физических  упражнений;  

-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам 

оздоровительной и адаптивной  физической культуры.  

15 Литература 

 1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 

Рн/Д: Феникс, 2012. - 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента»: Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 

2013. - 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: 

Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента 

(для бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

 

 

 

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MEN05 

2 Название модуля 

  

Модуль базовый технический  

1) Маt 1103/ Маt 1103/Mat 1103Математика 

2) Fiz 2103/ Fiz 2103/  Phis 2103 // Fiz 2201/ Fiz 

2201/  Phis 2201Физика;   

3) SKZhAAC 2202/ AHKRАС 2202/ ADDWАС 2202 

Автоматизация чертежно-конструкторских работ 

АutoCAD// MTP 2203 / ТPM 2203/ MOP 2203 



 

Моделирование технологических процессов 

3 Разработчики модуля д.ф-м.н, профессор Е.Ихсанов, ст. преподаватель 

Калиманов А. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерные обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

кафедра % участия 

Информатика, 

автоматизация и 

управления 

60 

40 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

семестр и учебный год 

1 сем (2019-2020 уч.г.); 

2 сем (2019-2020 уч.г.);  

3 сем (2020-2021 уч.г.). 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

14  кредитов 

9 Пререквизиты модуля Школьный курс математики,  физики и черчения 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль базовый технический предназначен для подготовки специалиста 

естественнонаучного профиля, обеспечивая его комплексом знаний, практических 

умений и навыков, необходимых для осуществления различного рода исследований 

разнообразных объектов. Дисциплины модуля создают универсальную базу для 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывают 

фундамент последующего обучения в магистратуре. 

11 Цели модуля 

Ц1 Математика 1,2; - приобретение знаний и умений в области математики, 

позволяющих в дальнейшем заниматься научной и прикладной деятельностью в 

естествознаний.изучение основ классической и современной алгебры; обучение 

основным алгебраическим методам решения задач, возникающих в других 

математических дисциплинах и в практике; Развитие логического и 

алгоритмического мышления, умения оперировать с абстрактными обьектами и 

быть корректнымвупотреблении математических понятий, символов для выражения 

количественных и качественных отношений 

Ц2 Формирование у бакалавров научного мышления, в частности, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, теорий 

и умение оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования; усвоение 

технологической культуры и интегрирование её основных элементов, 

формирование способности и стремления студента к самообразованию и 

дальнейшему профессиональному росту.Формирование проектирующих, 

экспериментальных и исследовательских умений в процессе организации 

лабораторного практикума. 

Ц3 Способность определять пространственно-геометрическое положение объекта, 

применять методы графического представления объектов, схем, систем; умение 

разрабатывать рабочую и проектную техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы и контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации требованиям стандартов, 

техническим условиям и другим нормативным документам; умение следовать 

метрологическим нормам и правилам, выполнять требования национальных и 

международных стандартов в области профессиональной деятельности 

12 Результаты обучения 



 

Код Описание РО Коды целей 

ПК12 знать: основные понятия и методы 

аналитической геометрии, линейной 

алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления, теорий 

вероятностей, математической 

статистики, функций комплексных 

переменных и численные решения 

алгебраических и дифференциальных 

уравнений;уметь: применять методы 

математического анализа при решении 

инженерных 

задач;владеть: инструментарием для 

решения математических задач в своей 

предметной области. 

Ц1 

ПК13 Знать: основные физические явления и 

законы классической и современной 

физики; методы физического 

исследования; связь физики с другими 

науками и ее роль в решении научно-

технических проблем специальности, 

принципы чертежно-конструкторских 

работ, принципы рационального 

применения, назначения устройства или 

объекта. Основные понятия в области 

материаловедения, теории расчетов 

различных конструкций, энергоемкости 

и энергосбережении, стандартизации и 

метрологии. При этом знать основные 

исторические и технические понятия о 

всех вопросах развития выше указанных 

дисциплин. Уметь: использовать 

современные физические принципы в 

тех областях техники, в которых 

обучающиеся специализируются; 

формулировать законы физики; 

определять величины, описывающие 

явления и законы; использовать научные 

знания в создании технических 

устройств определенного класса 

(гидравлических, пневматических, 

электрических, механических, 

электронных и т. д.). 

Ц2 

ПК14 Умение применять программные 

средства компьютерной графики и 

визуализации результатов научно-

исследовательской деятельности, 

оформлять отчеты и презентации, 

готовить рефераты, доклады и статьи с 

помощью современных офисных 

информационных технологий, текстовых 

и графических редакторов, средств 

Ц3 



 

печати. применять программы АutoCAD 

в чертежных работах, устройства 

электроники в физических 

исследованиях, в демонстрационном, 

лабораторном и исследовательском 

эксперименте. 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические занятия – проводятся с учетом 

инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, 

технологий и информационных систем и в интерактивной форме (Дискуссия, IT-методы, 

Опережающая самостоятельная работа, Индивидуальное обучение, Проблемное обучение, 

Поисковый метод);  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

1. Активность работы в аудитории, т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме 

решения задач, защиты лабораторных работ; 

2. Своевременность выполнения контрольных работ;  

3. Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме устного или 

письменного экзамена. 

15 Литература 

1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика 2,  Алматы: «Бастау», 2015 ж. – 520 б.б. 

2. Айдос Е.Ж. Жоғары математика 3,  Алматы: «Бастау», 2015 ж. – 552 б.б. 

3. Письменный Д.Т. Конспект по высшей математике: полный курс/  М.: АЙРИС-пресс, 

2015. – 608 с. 

4. Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., Юруть И.Е. Индивидуальные домашние 

задания по высшей математике. Мн.: Высш. шк. 2000, ч.1 и ч.2. 

5. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т. Сборник задач по высшей математике. – 10-ое изд. – М.: 

АЙРИС-пресс, 2017. – 576 с.. 

6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: Наука, 

2005. 

7. Бадаев С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 1-том. Алгебра және 

аналитикалық геометрия негіздері. Алматы, «LEMбаспасы», 2014. 

8. Бадаев С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 2-том. Сызықтық. Алматы, 

«LEM баспасы», 2014. 

9. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. Часть 1, М., Физматлит, 2001.  

10. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Линейная алгебра. Часть 2, М., Физматлит, 2001. 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MEN05 

2 Название модуля 

 

MOD 2.1 Модуль естественных наук 

1.ONCh 1203/ZhBCh 1203/GICh 1203 Общая и 

неорганическая химия;   

2. AH 2104/  AH 2104/ Ach 2104 Аналитическая химия / 

/AFHMA 2105 /AFHMA 2105/ APChMA 2105 

Аналититические и физико-химические методы 

анализа;  

3. OH 2301/  OH 2301/ Och 2301 Органическая химия;  

4. FKH 2302 / FKH 2302 / PCCh 2302 Физическая и 

коллоидная химия / / FHGSР 2303 / GZhPFH 2303 / 

ChHSP 2303 Физическая химия гетерогенных систем и 

процессов.  

5. O(T)IT 1404 /U(O)P 1404/LP 1404 Учебная практика 

(БД/ВК, 1 кредит) 

3 Разработчики модуля к.т.н. Жунусова Э.Б., к.х.н. Курсина М.М., к.х.н. 

Калауова А.С., магистр Бактыгалиева Э.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

кафедра % участия 

Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

семестр и учебный год 

1 сем (2020-2021 уч. г.). 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

20  кредитов 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования, физика, химия 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль «Естественных наук» создает у обучающихся фундаментальную базу для 

последующего погружения в специальность. Этот курс служит основой для 

изучения основных профилирующих дисциплин. 

При изучении модуля обучающиеся приобретают знания о составе и основных 

свойствах нефти, газа, твердых горючих ископаемых (ТГИ), полимеров, 

эластомеров, а также о методах и механизмах их получения и переработки, 

устанавливает связь между строением и структурой нефти, газа, твердых горючих 

ископаемых, полимеров с их поведением в процессе переработки и в условиях 

эксплуатации. 

Основные понятия химии, основы теории строения вещества, основы термохимии, 



 

основы учения о растворах; полученные знания закрепляются в процессе изучения 

общих свойств s-, p-, d-, f- элементов;способы идентификации химических 

соединений, принципы и методы определения химического состава веществ; 

теоретические основы химических и физико-химических методов анализа, условия 

выполнения аналитических определений. 

11 Цели модуля 

Ц1 Неорганическая химия. Показать роль неорганической химии в системе наук, дать 

представление об основных свойствах и методах исследования неорганических 

соединений, научить использовать базис законов и понятий общей химии для 

усвоения и интерпретации углубленных знаний по другим разделам химии, 

содействовать развитию научного мировоззрения обучающихся.Получение 

химических знанийв результате изучения курса, которые будут необходимы при 

освоении общетехнических и специальных дисциплин. Освоить теоретические 

основы и понятия химии, уметь использовать их на материале неорганической 

химии (химии элементов). 

Ц2 Аналитическая химия. Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» 

является формирование системных знаний базовых закономерностей химических 

процессов и дальнейшее развития общехимической подготовки обучающихся, 

начатой в курсе химии, с обучением наиболее важным химическим методам анализа 

и возможностям их применения при решении вопросов охраны окружающей 

среды.Освоение современных методов анализа веществ и их применение для 

решения конкретных практических задач.  

Ц3 Органическая химия. Дать обучающимся фундаментальное знание в области 

органической химии. Изучение типов и классов органических соединении, 

специфических свойств функциональных производных в ряду 

монофункциональных и полифукциональных производных: методы получения, 

физические и химические свойства, особенности электронного строения, изомерия, 

основные механизмы реакций для каждого класса производных.Освоение 

принципов классификации, свойства основных классов и строение органических 

соединений; органические реакции; методы синтеза органических соединений. 

Ц4 Целью дисциплины «Физическая и коллоидная химия» является обучение 

обучающихся инженерно – технологических специальностей по курсу физико-

химические методы исследования, которое являются началом химической 

промышленности. Изучение курса должно способствовать развитию у обучающихся 

химического мышления.  

Формирование базовых знаний о фундаментальных законах, закономерностях и 

основных физико-химических методах, что позволит обучающимся 

систематизировать теоретические знания по химии; глубже понять явления 

природы, механизмы химических и физико-химических процессов, протекающих в 

природе и живых организмах, принципы химической технологии и пути 

модификации существующих технологий. 

Ц5 Целью учебной практики  является знакомство обучающегося с направлениями 

деятельности высшего учебного заведения, образовательными программами, 

реализуемыми высшими учебным заведением, обучаемой специальностью, видами 

функциями и задачами будущей профессиональной деятельности, визуальное 

знакомство с нефтеперерабатывающим заводом, выпускаемой на нем продукции, а 

также с вопросами рационального использований сырьевых ресурсов и охраны 

окружающей среды.  

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК15 - Уметь использовать теоретические 

основы и понятие химии на материале 

Ц1 



 

неорганической химии, 

интерпретировать результаты 

химического эксперимента и делать 

выводы, записывать уравнения реакций 

различных химических процессов, 

решать типовые задачи, строить 

графики, применять теоретические 

знания в практике. 

- Знать основные законы химии, 

закономерности протекания химических 

процессов. 

- Иметь навыки в проведении 

лабораторных исследований, 

стехиометрических расчетах химических 

процессов. 

ПК16 В результате освоения дисциплины 

обучающийся:   

- должен знать: - теоретические основы 

аналитической химии и, в частности, 

химических и отдельных физических 

методов анализа, общие закономерности 

протекания химических реакций, 

используемых в аналитической химии; - 

основы методов обнаружения и 

количественного определения веществ.   

- Должен уметь: - применять на 

практике теоретические знания, 

связанные с применением 

титриметрических методов анализа; - 

ориентироваться в аналитических 

возможностях основных аналитических 

методов количественного анализа и 

идентификации веществ; на основе 

фундаментальных теоретических знаний 

уметь оценить возможности методов, 

обосновано выбрать соответствующий 

метод для конкретной практической 

задачи.  

- Иметь навыки грамотного 

использования нового современного 

аналитического оборудования при 

проведении экспериментов, 

математически обрабатывать результаты 

исследования.  

Ц2 

ПК17 должен знать: структурные и 

пространственные формулы соединений, 

относящихся к основным классам 

органических веществ в соответствии с 

номенклатурой ИЮПАК и рациональной 

номенклатурой; основные химические и 

физические свойства простейших 

представителей органических 

Ц3 



 

соединений;  

должен уметь: конструировать 

возможные альтернативные пути синтеза 

основных классов органических 

соединений заданного строения; 

прогнозировать результаты химических 

реакций; использовать основные понятия 

и законы в решении химических задач; 

должен владеть: техникой и методикой 

осуществления лабораторного синтеза и 

выделения несложных органических 

соединений и их идентификации; 

техникой и методикой 

демонстрационного эксперимента; 

техникой безопасности при выполнении 

химических экспериментов. 

Синтезировать органические 

соединения, проводить качественный и 

количественный анализ органических 

соединений 

ПК 18 В результате изучения дисциплины 

«Физическая и коллоидная химия» 

обучающийся должен быть 

компетентным в выполнении 

стандартных операции по предлагаемым 

методикам; владение базовыми 

навыками использования современной 

аппаратуры при проведении научных 

исследований; владение системой 

фундаментальных химических понятий; 

способность получать и обрабатывать 

результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных 

технологий; Владеть навыками 

применения спектрометрических 

методов исследования, использования 

новых современных 

хроматографических оборудований, 

обосновано выбирать соответствующий 

метод для конкретной практической 

задачи, грамотно использовать 

оборудование. 

Ц4 

ПК 19 Учебная практика  - знакомство 

обучающегося с направлениями 

деятельности высшего учебного 

заведения, образовательными 

программами, реализуемыми высшими 

учебным заведением, обучаемой 

специальностью, видами функциями и 

задачами будущей профессиональной 

деятельности, визуальное знакомство с 

нефтеперерабатывающим заводом, 

Ц5 



 

выпускаемой на нем продукции, а также 

с вопросами рационального 

использований сырьевых ресурсов и 

охраны окружающей среды. 



 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические  занятия – проводятся с учетом 

инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, 

технологий и информационных систем и в интерактивной форме (Дискуссия, IT-методы, 

Опережающая самостоятельная работа, Индивидуальное обучение, Проблемное обучение, 

Поисковый метод);  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля:  текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, мини-тесты  

2. Письменные работы 

- контрольные работы, опросы 

- короткие доклады, эссе 

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов  студенты сдают 

итоговый контроль -  экзамен в виде теста. 

15 Литература 
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Г.Г. Колпек А.- Алматы: Эверо, 2014.- 204 б. 
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Надиров, Дәуренбек Н.М., Надиров К.С. Пұсырманова Г.Ж.- Шымкент: Нұрлы Бейне, 2011.- 
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14. Шрайвер Д.Э.Бейорганикалық химия. Екі томдық 1: Оқу құралы. - Алматы, 2012.- 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MOPUS 08 

2 Название модуля 

 

Модуль основ переработки углеводородного 

сырья 
1.VS 2204/ MK 2204 /ITS 2204 Введение в 

специальность;  

2.MGON 3201 / OPNG 3201 / BOGP 3201 Основы 

переработки нефти и газа / / MGIN 3202 / ONGD 

3202 / BOGB 3202 Основы нефтегазового дела 

3 Разработчики модуля к.т.н. Жунусова Э.Б.,  магистр Бактыгалиева Э.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

кафедра % участия 

Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

семестр и учебный год 

семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 кредитов 

9 Пререквизиты модуля Высшая математика, физика, неорганическая 

химия, органическая химия, аналитическая 

химия 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Изучение дисциплин модуля позволяет освоить: технологию кредитного обучения в 

ВУЗе, тенденции  развития нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли 

страны и Атырауской области; дает основные понятия и определения по технологии 

органических веществ; учит работе с отраслевой литературой. Предназначен для 

овладения знаниями основ химической технологии, основных процессов и аппаратов 

химической технологии, процессов подготовки и первичной переработке 

углеводородного сырья. 

11 Цели модуля 

Ц1 

 

Пояснить студентам правила кредитной технологии обучения в вузе и получения 

степени бакалавра, возбудить интерес студентов к их будущей профессиональной 

деятельности, к значимости нефтехимии в мировой экономике.Ознакомить 

студентов с разнообразными минеральными ресурсами Казахстана; способами их 

переработки и использования; рассмотреть возможности рациональной 



 

комплексной переработки сырья. 

Ц2 

Изучение химического производства как химико-технологические системы и 

химической технологии как быстро развивающейся прикладной науки, имеющей 

предмет исследования – химическое производство. 

Изучение теорий происхождения углеводородных запасов, химического состава 

нефти, газа, угля и продуктов их переработки. 

Ц3 

Изучение теории основных процессов, принципы устройства и методы расчёты 

аппаратов и машин, используемых для проведения технологических и 

химических процессов 

Ц4 

Изучение  методов разделения и очистки углеводородного сырья различными 

методами, аппаратурное оформление основных процессов подготовки и 

первичной переработки нефти и газа. 

Изучение теоретических основ катализа, основных проблем катализа в 

технологических процессах, ознакомления с основными принципами и методами 

создания новых катализаторов. 
12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 

целей 

ПК20 

Выполнять  условия кредитной формы обучения в вузе, уметь вести 

поиск и пользоваться справочной и специальной литературой, знать 

основные понятия и определения  технологии переработки нефти и 

газа. 

Знать разнообразие и классификацию минерально-сырьевых 

ресурсов Казахстана, понимать возможность его применения для 

производства топлив, масел, связующих материалов и продуктов 

нефтехимии. 

Ц1 

ПК21 

Знать: сырьевой потенциал нефтяной и нефтехимической  

промышленности, виды энергии, химические реакторы, основные 

процессы и аппараты промышленности; состав и структуру 

химической технологии и химического производства, химические 

превращения в условиях промышленного производства; общие 

характеристики термодинамических и кинетических факторов 

определяющих возможность протекания реакции и скорость 

реакции.  

Иметь представление о сырой нефти, газе, угле, свойствах, составе 

и  подготовке к переработке, об общезаводских аппаратах и 

установках, об выпускаемой продукции; об экологических 

проблемах в нефтехимической отрасли. 

Ц2 

 ПК22 Знать: основы гидростатики и гидродинамики, технологических 

процессов, основные законы движения жидкости, основные 

закономерности массообменных процессов, расчет и выбор 

аппаратов и конструкций; сравнительный анализ работы аппаратов, 

нахождение оптимальных условий проведения технологических 

процессов. Уметь: произвести материальный и энергетический 

расчет процесса и определить оптимальные параметры его ведения; 

выполнить проектно-конструкторские расчеты основных аппаратов, 

обеспечивающих данный процесс; проводить термодинамические 

расчеты рабочих процессов в теплосиловых установках и других 

Ц3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; проводить 

теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов; 

ПК23 Знать химические основы, технологические параметры режима и 

методы разделения и очистки нефти, газа, нефтяных фракций 

различными методами, аппаратурное оформление основных 

процессов подготовки и первичной переработки нефти и газа.  

Знать: о катализаторах и каталитических методах синтеза, 

применяемых в нефтехимии; знать кинетику и механизм: 

каталитических реакций, протекающих в присутствии катализаторов 

кислой и основной природы, гомогенных и гетерогенных 

катализаторов в различных процессах. 

Ц4 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – 

проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Виды контроля:  текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, мини-тесты  

2. Письменные работы 

- контрольные работы, опросы 

- короткие доклады 

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов  студенты сдают 

итоговый контроль -  экзамен виде теста и в устной  форме. 

15 Литература 
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өндіру жүйесі.-Алматы: Жоғары оқу қауымдастығы,288 б., 2016г. 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MOD06 

2 Название модуля 

 

Модуль технологии переработки углеводородного сырья  

1. HOEREKT 2401/ TVEHP 2401/ TSERChP 2401  

Технология вторичных энергоресурсов  химических 



 

производств / DEEK 2402 / NIE 2402 / NTES 2402 

Нетрадиционные источники энергии;  

2. ZhHTHR 2304/OHTHR 2304/GChTCR 2304 Общая 

химическая технология и химические реакторы / OKMHN 

2305/OHTUM 2305 / BChFCM 2305 Основы химии топлив 

и углеродных материалов;  

3. HFOV 2403/ OZHF 2403/ChPhOS 2403 Химия и физика 

органических веществ;  

4. CShBDOT 3101 / TPPPUS 3101 / TPPHR 3101 

Технология первичной подготовки и переработки 

углеводородного сырья /  

MGODEP 3102 / NPPNG 3102 / NDPOGP 3102 

Недеструктивные процессы в переработке нефти и газа;  

5. PP 2403/ KP 2403/ PP 2403 Производственная практика 

3 Разработчики модуля к.т.н Жунусова  Э.Б., к.х.н. Калауова А.С., магистр 

Бактыгалиева Э.К. 

4 Кафедра-владелец 

модуля 

Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

5 Другие кафедры, 

участвующие в 

реализации модуля 

кафедра %участия 

Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

семестр и учебный год 

2,3 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

русский, казахский 

 

8 Количество 

академических 

кредитов 

25 кредитов 

 

9 Пререквизиты модуля высшая математика, физика, химия 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

10 Описание модуля: Отдельно взятая общетехническая дисциплина включает в свою 

структуру в качестве подсистем некоторые разделы науки, классы технических 

устройств, виды технологий, в том числе компьютерных, информацию о свойствах 

объектов с заданной точностью и достоверностью; нормативную базу для этого - 

метрологические стандарты. Модуль  охватывает ряд вопросов по изучению 

основных тенденций развития современной химической промышленности в 

Казахстане. Модуль рассматривает вопросы технологии переработки нефти, газа, 

которые включают различные продукты первичной и вторичной переработки 

природного сырья. Технологические процессы первичной и вторичной переработки 

нефти, свойства и применение продуктов переработки углеводородного сырья. 

Изучение дисциплин модуля позволяет раскрыть связи науки, техники технологии в 

преобразующей деятельности человека, подготовиться к изучению специальных 

технических дисциплин. 

11 Цели модуля 

Ц1 

Целью и задачами освоения дисциплины «Технология вторичных энергоресурсов 

химических производств» является обучение обучающегося выполнять 

термодинамические расчёты теплоэнергетических устройств и двигателей. 

Формирование проектирующих, экспериментальных и исследовательских умений 

в процессе организации лабораторного практикума. Изучение методов получения, 

преобразования, передачи и использования теплоты, а также принципы действия 

и конструктивные особенности тепло- и парогенераторов теплоты, тепловых 



 

машин, аппаратов и устройств. Познать природу машиностроительных 

материалов, изучить их свойства в зависимости от химического состава, 

структуры и последующих обработок, ознакомление с традиционными и новыми 

технологическими процессами получения металлических и неметаллических 

материалов, а также технологиями получения заготовок и готовых изделий. 

Ц 2 

Обучение методике проектирования технологии химических реакций различных 

технологических классов; обучение методике проектирования инженерного 

оформления технологии химической реакции (химического реактора); обучение 

методике проектирования химико-технологической системы (ХТС). 

Формирование специалиста в области решения общих проблем химической 

технологии применительно к частным технологиям;  формирование системного 

мышления; методологии проектирования ХТС; интеграции закономерностей 

базисных наук при проектировании производства химического продукта; 

классификации информации на стадии предпроектной проработки технического 

задания; формулирования задач (задачи) проектирования. 

Ц3 

В соответствии с требованиями специалист должен: знать компонентный состав 

нефти и других углеводородных систем природного и техногенного 

происхождения; физико-химические свойства основных классов углеводородов и 

гетероатомных соединений нефти; методы разделения многокомпонентных 

нефтяных систем; методы исследования нефти и нефтепродуктов; особенности 

нефтей и природных газов месторождений Западного Казахстана; После изучения 

данной дисциплины «Химия и физика органических веществ» бакалавры 

приобретают знания, умения и опыт, соответствующие компетенциям основной  

образовательной программы;  владение культурой мышления, знание его общих 

законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить 

его результаты;  способность и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии;  способность выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 

физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, 

повышать свою квалификацию и мастерство. 

Ц4 

Ознакомление обучающихся с основами химии нефти и газа, комплексной 

переработки нефти и газа, с целью получения товарной продукции и базового 

сырья для производств нефтеорганического синтеза; формирование навыков 

исследования химического состава нефти и нефтепродуктов с помощью 

современных физико-химических методов; освоение методов расчета 

материальных и тепловых балансов нефтехимических производств. Преподавание 

данного курса направлено на то, чтобы дать представление о химической природе 

и составе нефти, газа и угля, их поведении при повышенных температурах и 

давлении, о путях использования богатейшего потенциала нефти, обусловленного 

широким групповым составом углеводородов и гетероатомных соединений. 

Ц5 

Целью «Производственной практики» является закрепление ключевых 

компетенций, приобретение практических навыков и опыта профессиональной 

деятельности по обучаемой специальности. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 

целей 

ПК24 

 

Проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в тепловых 

установках и других теплотехнических устройствах, применяемые в 

отрасли, проводить теплогидравлические расчеты теплообменных 

аппаратов, рассчитывать и выбирать рациональные системы 

Ц1 

 



 

теплоснабжения, преобразования и использования энергии; рассчитывать 

тепловые режимы энергоустановок из узлов и элементов. Уметь работать 

со стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами; уметь следовать метрологическим нормам и правилам, 

выполнять требования национальных и международных стандартов в 

области профессиональной деятельности Быть компетентным в выборе 

оборудования – материалов и технологии изготовления оборудования для 

нефтехимической отрасли, чтобы обеспечить необходимые 

технологические режимы его работы и безопасность на рабочем месте. 

ПК25 

 

Обучающийся, изучивший дисциплину, должен знать: состав и 

структуру промышленных химико-технологических систем; методики 

проектирования ХТС;  показатели эффективности функционирования 

ХТС; основные функции специалиста инженера-технолога;   источники 

научно-технической информации в профессиональной сфере. Должен 

уметь: спроектировать технологию химической реакции: - использовать 

современные способы интенсификации химических и сопровождающих 

их физических процессов; обосновать режимы работы промышленного 

реактора для определенного класса реакций и выбрать конструкцию 

аппарата, обеспечивающего заданный режим работы; проанализировать 

альтернативные виды сырья и обосновать его выбор; спроектировать 

общую структуру технологической схемы производства химического 

продукта; рассчитать материальные и тепловые балансы химического 

производства для оценки нормативов материальных затрат (расхода 

сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов) и энергозатрат; 

должен владеть: классификацией технологических схем – 

периодической, непрерывной и комбинированной; наличие 

представлений о химико-технологических системах (ХТС), 

классификации операторов ХТС, функциях операторов и функциях 

подсистем; умение составлять материальные балансы производства и 

схемы материальных потоков завода, а также общий товарный баланс 

завода; умение проектирования технологии реакции, знание основных 

этапов разработки технологии химических процессов; наличие 

представлений о химико-технологических системах (ХТС), 

классификации операторов ХТС,   

Ц2 

ПК26 После изучения данной дисциплины «Химия и физика органических 

веществ» бакалавры приобретают знания, умения и опыт, 

соответствующие компетенциям основной образовательной программы;  

владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в 

письменной и устной речи логически правильно оформить его 

результаты;  способность и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  способность 

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать 

самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать 

свою квалификацию и мастерство. 

Ц 3 

ПК27 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать 

углеводородный и фракционный состав нефти, особенности физико-

химических свойств нефтяных фракций и методы установления и расчёта 

их основных показателей, эксплуатационные свойства и технические 

требования к товарным нефтепродуктам, теоретические основы 

Ц4 



 

процессов переработки нефти и её фракций; - уметь анализировать 

современные технологические процессы переработки нефти, проводить 

технологические расчёты наиболее важных процессов переработки нефти 

и газа. 

Компетенции: получение знаний об углеводородном и фракционном 

составе нефти; получение знаний об особенностях физико-химических 

свойств нефтяных фракций и методов установления и расчёта их 

основных показателей; получение знаний об эксплуатационных свойствах 

и технических требованиях к товарным нефтепродуктам; теоретических 

основах процессов переработки нефти и её фракций, 

ПК 

28 

Производственная практика имеет целью получение навыков 

практического использования полученных теоретических 

профессиональных знаний, обучение навыкам решения практических и 

управленческих задач на конкретном предприятии или в организации, 

соответствующих профилю специальности. 

Ц5 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – 

проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года 

осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание. Виды 

контроля:  текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, мини-тесты  

2. Письменные работы: - контрольные работы, опросы,  короткие доклады 

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов  студенты сдают 

итоговый контроль -  экзамен виде теста и в устной  форме. 

15 Литература 
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Алматы: ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2012г. 

3. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. – М.: Высш.шк., 2009 г.  

4. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. – М.: АСТ, 2008 г.  

5. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – СПб, М., Краснодар, 2007 г.  
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14. Шамбилова Г.К. Термодинамика и реология многокомпонентных систем: Монография 

/ Г.К. Шамбилова.- Атырау: АГУ им. Х.Досмухамедова, 2015г 

15. Іңкәрбаев А.Б. Теориялық механика: Динамика: Оқулық / Алматы: Бастау, 2012г. 

16. Иродов И.Е.  Механика.  Негізгі заңдар. Механика основные законы: Оқулық; Қазақ 

тіліне ауд.: Алматы:Қ.Р. жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2012г. 

17. Ақылбаев Ж.,Гладков В., Ильина Л., Тұрмұхамбетов А.Механика: Оқулық өңделген 2-

басылым / Астана: Фолиант.2012г 

 

 

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MTPUS 12 

2 Название модуля 

 

Модуль «Современные процессы и аппараты 

химических производств»  

1. SPAHT 3103 / HUZPMA 3103 / MPAChP 3103  

Современные процессы и аппараты химических 

производств /BGU 3104/GPR 3104/ HMSP 3104  

Гидромеханические процессы разделения;  

2. MGOZERP 3203 / SVPPNG 3203 / ASPOG 3203 

Современные вторичные процессы переработки 

нефти и газа/MMOTPHT 3204 / HTTPPNN 3204 / 

ChTTPROOP 3204 Химическая технология 

термокаталитических процессов переработки 

нефти и нефтепродуктов;  

3. OZTTN 3105 / TOTOV 3105 / TBTOS 3105 

Теоретические основы технологии органических 

веществ;  

4. HTMAP 3205 / TMPHT 3205 / HMTPChT 3205 

Тепло-и массообменные процессы химической 

технологии / TPKEB 3206 /KPRTP 3206 / CSCTP 

3206 Компьютерные программы расчетов 

технологических процессов;  

5. PP 3401 / KP 3401 / PP 3401 Производственная 

практика 

3 Разработчики модуля к.т.н Жунусова  Э.Б., к.х.н. Калауова А.С., 

магистр Бактыгалиева Э.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

кафедра % участия 

Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

семестр и учебный год 

семестр  

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский  

8 Количество академических 

кредитов 

25 кредитов 

 

9 Пререквизиты модуля Минеральное сырье Казахстана; Общая 

химическая технология и химические реактора/ 



 

Основы химии топлив и углеродных материалов; 

Первичные процессы переработки  нефти и 

газа/Теория катализа 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль «Современные процессы и аппараты химических производств»  - дает 

знания о состояние и тенденции развития мировой нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности; перспективах производства и применения товарных продуктов 

нефтехимии; природных материалах как основное сырье для производства 

химических продуктов; тенденциях развития технологии переработки 

углеводородного сырья, технологии переработки газов и газоконденсата, технологии 

производства мономеров и полимерной продукции,  

11 Цели модуля 

Ц1 Целью дисциплины «Процессы и аппараты химических производств» является 

изучение теории современных процессов, принципы устройства, методы расчета 

аппаратов и машин, используемых для проведения этих процессов, основы учения 

о механике жидкости и газов, о значении ее в современных процессах и технике; 

дать обучающимся соответствующие знания по физическим свойствам жидкости, 

газов, законам их взаимодействия с телами и течении. 

Ц2 Целью дисциплины «Современные вторичные процессы переработки нефти и 

газа» является изучение процессов термической и каталитической переработки 

нефтяного и газового сырья. Изучение  основ  химизма протекания процессов 

вторичной переработки нефти и газа; изучить основные закономерности 

протекания процессов вторичной переработки нефти и газа; получить 

представление о разнообразии технологических процессов вторичной 

переработки нефти и газа и их особенностях технологического оформления; 

привить обучающимися знания о современном состоянии промышленности в 

области термической и каталитической переработки нефтяного сырья;   

Ц3 Цель дисциплины «Теоретические основы технологии органических веществ»  

состоит в изучении студентами современных направлений в создании 

теоретических основ технологии полимеров, эластомеров с заданными 

свойствами, нефти, газа, углеводородного сырья, мономеров для синтеза 

полимеров и синтетических каучуков, синтетических моющих средств. 

Ц4 Целью преподавания дисциплины «Тепло-и массообменные процессы 

химической технологии» является изучение теории основных процессов, 

принципы устройства, методы расчета аппаратов и машин, используемых для 

проведения этих процессов. В науке о процессах и аппаратах изучается 

макрокинетика основных процессов химической технологии. При этом 

используются данные по микро кинетике, характеризуемой элементарными, 

независимо протекающими на молекулярном уровне процессами. В зависимости 

от закономерностей, характеризующих протекание процессов, все химические 

процессы подразделяются: механические, гидромеханические, тепловые и 

массообменные. Эти процессы широко применяются в химической технологии, 

поэтому называются основными. 

Ц5 Производственная технологическая практика проводится после изучения 

обучающимися основной части теоретических часов по специальности с целью 

дальнейшего закрепления практических навыков обучающимися, всестороннего 

изучения ими технологии и оборудования нефтеперерабатывающих заводов, 

методов расчета, конструирования и проектирования аппаратов и процессов, а 

также для участия в организаторской, общественно-политической жизни завода. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 



 

ПК29 При изучении дисциплины «Процессы и аппараты химических 

производств» обучающийся должен: 

- уметь определять состав топлив, дисперсное состояние и фазовые 

переходы нефти и нефтепродуктов;  выбирать наиболее 

эффективные схемы переработки нефти, нефтепродуктов и газов;  

проводить научные исследования по тематике кафедры, как в 

лабораторных, так и в производственных условиях;  обрабатывать и 

анализировать полученные результаты;   

знать основы технологии глубокой переработки нефтяного сырья с 

целью получения современного ассортимента топлив, масел и 

других нефтепродуктов, основные направления технического 

прогресса в области нефтепереработки.  

Владеть: навыками проектирования простейших типовых 

аппаратов химической промышленности, включая сосуды и 

аппараты для хранения жидкостей и газов, трубопроводные 

гидравлические системы с подбором насосов и вентиляторов, а так 

же гидромеханическое оборудование для разделения неоднородных 

систем; навыками проектирования теплообменного оборудования и 

аппаратов для проведения массообменных процессов; методами 

оптимизации режимно-технологических параметров проведения 

типовых химико-технологических процессов и работы химического 

оборудования.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен быть 

компетентным к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства, способность приобретать новые знания в области 

техники и технологии, математике, естественных и технических 

наук; использовать в своей профессиональной деятельности 

нормативные правовые документы; понимать роль охраны 

окружающей среды и рационального природопользования для 

развития и сохранения цивилизации. 

Ц1 

ПК30 Ожидаемые результаты при изучении дисциплины «Современные 

вторичные процессы переработки»: а) приобретаемые 

обучающимися знания – вторичные процессы переработки 

углеводородного сырья – одна из основных специальных 

дисциплин при подготовке специалистов по переработке нефти и 

газа. В соответствии с требованиями, установленными ГОСО, 

специалист должен знать основы технологии вторичной 

переработки нефтяного остатка с целью получения 

дополнительного количества современного ассортимента моторных 

топлив и других нефтепродуктов. Б) приобретаемые 

обучающимися умения – ориентирование в последних разработках 

в области технологий вторичных процессов переработки нефти и 

газа, разработка вариантов переработки нефти различных 

месторождений с использованием изучаемых процессов; расчет 

материальных балансов установок, ведение технологических 

расчетов промышленного оборудования; в) приобретаемые 

обучающимися навыки – умение работать с лабораторным 

оборудованием с целью изучения термических и каталитических 

превращений нефтяного сырья; анализ сырья и получаемых 

продуктов; г) компетенции – формирование знаний в области 

нефтепереработки, развитие знаний для инженерного мышления и 

технического склада ума будущих специалистов. 

Ц2 



 

ПК31 Ожидаемые результаты при изучении дисциплины «Теоретические 

основы технологии органических веществ» 

а) приобретаемые студентами знания: о теоретических основах 

технологии производства продуктов нефтехимического синтеза, 

методов переработки нефти, газа, полимеров и эластомеров. 

б) приобретаемые студентами умения: применения реакций 

лежащих в основе термических, каталитических, 

гидрогенизационных процессов для прогнозирования возможных 

направлений протекания химических реакций с получением 

основных целевых продуктов.  

в) приобретаемые студентами навыки: коллективной работы 

при выполнении химического эксперимента. 

г) компетенции: формирование фундаментальных основ 

процессов переработки углеводородного сырья с целью 

прогнозирования протекания химических реакций.. 

Ц3 

ПК32 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: - основы теории переноса импульса, тепла и массы; - общие 

принципы теории подобия и основные критерии для нахождения 

параметров химико-технологических процессов; - основные 

закономерности гидравлики; - основы теории теплопередачи; - 

основы теории массопередачи в системах со свободной и 

неподвижной границей раздела фаз; - типовые процессы 

химической технологии, соответствующие аппараты и методы их 

расчёта.  

Уметь: - определять характер движения жидкостей и газов ; - 

определять основные характеристики процессов тепло- и 

массопередачи; - рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру 

для конкретного химико-технологического процесса; - оценивать 

эффективность работы химико-технологических производств;  

Владеть: - методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования; - методами 

определения технологических показателей процесса.  

Таким образом, изучение дисциплины способствует формированию 

у обучающегося следующих компетенций в области 

производственно-технологической деятельности: - способность и 

готовность осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; 

Ц4 

ПК33 Целью  «Производственной  практики» является: приобретение 

опыта практической работы, в том числе самостоятельной 

деятельности на предприятиях, в организациях образования и 

науки; приобретение практических навыков и закрепление 

ключевых компетенций, закрепление и углубление теоретических 

знаний в области разработки новых технологических процессов, 

проектирования нового оборудования, сбор и анализ материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Ц5 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – 



 

проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Виды  контроля:  текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, учебные дискуссии, составление технологических схем 

2. Письменные работы 

- рефераты  

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов студенты сдают 

итоговый контроль -  экзамен в виде теста и в устной форме. 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MTPUS 12 

2 Название модуля 

 

Модуль «Основы переработки углеводородного 

сырья»  

1. HTPP 3301 / POHT 3301 / ChTPP 3301 Химия и 

технология производства полимеров;  

2. TIMGOT 3302 / TPPPNG 3302 / TPNA 3302 

Технология переработки природных и попутных 

нефтяных газов/ GH 3303 / GH 3303 / GCh 3303 

Газохимия;  

3. OPONGPP 4101 /MGOOZhZhN 4101 / BDEOGI 

4101Основы проектирования и оборудование 

нефтегазоперерабатывающих производств / 

OPOPPM 4102 / PMZhZhN 4102 / FDEFPPM 4102 

Основы проектирования и оборудование 

производства полимерных материалов;  

3 Разработчики модуля к.т.н Жунусова  Э.Б., к.х.н. Калауова А.С., к.х.н. 

Курсина М.М., магистр Бактыгалиева Э.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра «Инженерные, обрабатывающие и 



 

строительные отрасли» 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

кафедра % участия 

Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

семестр и учебный год 

семестр  

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский  

8 Количество академических 

кредитов 

13 кредитов 

 

9 Пререквизиты модуля Минеральное сырье Казахстана; Общая 

химическая технология и химические реактора; 

Процессы и аппараты химической технологии; 

Первичные процессы переработки  нефти и 

газа/Теория катализа 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль «Основы переработки углеводородного сырья» является одним из базовых 

дисциплин, в которых закладывает фундамент подготовки бакалавра по 

направлению переработки нефти и газа.  

- получить практический опыт ведения технологических процессов подготовки 

сырья и выделения полупродуктов и продуктов нефтехимического производства по 

результатам анализов; предупреждения и устранения причины отклонения от норм 

технологического режима.    

11 Цели модуля 

Ц1 В результате изучения дисциплины «Химия и технология производства 

полимеров» обучающийся должен знать: особенности полимерного состояния 

вещества и связанные с этим отличия в физических, механических и химических 

свойствах по сравнению с привычными свойствами низкомолекулярных 

соединений; должен уметь: ориентироваться в методах синтеза 

высокомолекулярных соединений, находить связь между строением полимера и 

химическими, физическими, механическими свойствами и возможными 

областями применения; должен владеть: некоторыми навыками работы с 

высокомолекулярными соединениями в области синтеза и исследования основных 

свойств полимеров использовать полученные теоретические знания и умения для 

предсказания свойств известных полимеров и их композиции, а также 

направленной разработки полимерных материалов с заданными свойствами. В 

результате изучения дисциплины «Химия и технология производства полимеров» 

обучающийся должен быть компетентным: способность получать и обрабатывать 

результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных 

технологий; владение навыками представления полученных результатов в виде 

кратких отчетов и презентаций; владение методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

Ц2 Целью дисциплины «Технология переработки природных и попутных нефтяных 

газов»: изучить основные характеристики газообразного углеводородного сырья и 

усвоить классификацию газов. Познакомить обучающимися с основными 

принципами переработки газа, типами аппаратов, используемых в 

технологических процессах газопереработки. Рассмотреть описание основных 

технологических схем переработки газа. Сформировать знания по технологии 

подготовки и переработки природного и попутного газа на установках ГПЗ. 



 

Ц3 Цель дисциплины «Основы проектирования и оборудование 

нефтегазоперерабатывающих производств»  состоит в изучении конструкций, 

принципа работы основного и специального оборудования для производства и 

переработки органических веществ, ознакомление с его основными узлами и 

деталями. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК34 В результате изучения дисциплины «Химия, физика и технология 

производства полимеров» обучающийся должен знать: особенности 

полимерного состояния вещества и связанные с этим отличия в 

физических, механических и химических свойствах по сравнению с 

привычными свойствами низкомолекулярных соединений; должен 

уметь: ориентироваться в методах синтеза высокомолекулярных 

соединений, находить связь между строением полимера и 

химическими, физическими, механическими свойствами и 

возможными областями применения; должен владеть: некоторыми 

навыками работы с высокомолекулярными соединениями в области 

синтеза и исследования основных свойств полимеров использовать 

полученные теоретические знания и умения для предсказания 

свойств известных полимеров и их композиции, а также 

направленной разработки полимерных материалов с заданными 

свойствами. В результате изучения дисциплины «Химия, физика и 

технология производства полимеров» обучающийся должен быть 

компетентным: способность получать и обрабатывать результаты 

научных экспериментов с помощью современных компьютерных 

технологий; владение навыками представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и презентаций; владение 

методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

Ц1 

ПК35        В результате изучения дисциплины «Технология переработки 

природных и попутных нефтяных газов» обучающийся должен 

знать о мировых достижениях в области химической технологии 

переработки природного и попутного газов и переработки 

вторичного нефтяного сырья, о проблемах энерго- и 

ресурсосбережения в области химической технологии и 

нефтехимии; знать классификацию углеводородного сырья, общие 

закономерности протекания технологических процессов 

подготовки и разделения газов. Теоретические основы процессов 

используемых в переработке газа и газоконденсата.  

В результате освоения теоретических положений обучающийся 

должен уметь объяснить особенности и закономерности изменения 

физико-химических свойств процессов переработки нефтяного и 

газового сырья; уметь обеспечить получение продуктов 

нефтепереработки и нефтехимии с заданными физико-

химическими и эксплуатационными свойствами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

навыками навыками работы с современными программными 

средствами подготовки конструкторско-технологической 

документации. Методами анализа технологических процессов и их 

влияния на качество получаемых изделий. Методами определения 

оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования. Методами расчета и анализа процессов в 

Ц2 



 

химических реакторах. 

ПК36 В результате изучения дисциплины «Основы проектирования и 

оборудование нефтегазоперерабатывающих производств» 

обучающийся должен уметь применить основы фундаментальных 

знаний для конструирования основных аппаратов и машин;    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть 

теоретическими знаниями, практическими и чертежно-

конструкторскими  навыками в области проектирования 

оборудования на основе поверочных технологических,  

механических и прочностных расчетов;    

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен быть 

компетентным по основам проектирования 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, 

ориентируясь на основные направления технического прогресса в 

области нефтепереработки. В результате изучения дисциплины 

«Основы проектирования и оборудование 

нефтегазоперерабатывающих производств»: 

 а) приобретаемые обучающимися знания – изучение принципов 

работы и эксплуатации аппаратов и оборудования технологических 

установок нефтепереработки и нефтехимии. б) приобретаемые о 

обучающимися умения – рационально эксплуатировать и 

составлять материальные балансы установки; принимать 

оптимальные решения по выбору оборудования при разработке 

технологических процессов; определять основные требования, 

предъявляемые к аппаратам и оборудованию по технологии 

органических веществ. в) приобретаемые обучающимися навыки – 

проектирование и конструирование аппаратов, выполнение 

технологических и механических, прочностных расчетов 

оборудования процессов переработки нефти и газа, чтение 

экспликаций чертежей основного оборудования, выполнение 

чертежей с помощью компьютерных программ; г) компетенции – 

развитие инженерного мышления обучающимися путем 

выполнения поверочных расчетов и привития знаний в области 

оборудования предприятий. 

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – 

проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Виды  контроля:  текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, учебные дискуссии, составление технологических схем 

2. Письменные работы 

- рефераты  

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов студенты сдают 

итоговый контроль -  экзамен в виде теста и в устной форме. 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MTPUS 12 

2 Название модуля 

 

Модуль «Технологии глубокой  переработки 

углеводородного сырья»  

1. SSUHTP 4103 / HTOBZZh 4103 / MCSChTP 

4103  Современные системы управления химико-

технологических  производств;  

2. РТUPNGTEP 4104 / MGTOPTTEK 4104 / 

PTFIPOGTEI 4104 Перспективные технологии 

углубленной переработки нефти, газа и технико-

экономические показатели;  

3. ZhMOHT 3402 / HTPSM 3402 / ChTPL 3402  

Химическая технология производства смазочных 



 

материалов / TPMM 3403 / MMOT 3403 / TPMO 

3403 Технология производства минеральных  

масел 

3 Разработчики модуля к.т.н  Жунусова  Э.Б., к.х.н. Калауова А.С., к.х.н. 

Курсина М.М., магистр Бактыгалиева Э.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

кафедра % участия 

Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

семестр и учебный год 

семестр  

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский  

8 Количество академических 

кредитов 

15 кредитов 

 

9 Пререквизиты модуля Математика, физика, Интенсификация 

термокаталитических процессов/ Современные 

вторичные процессы переработки 

углеводородного сырья  

Технология вторичных энергоресурсов 

химических производств/ Нетрадиционные 

источники энергии  

Современные процессы и аппараты химических 

производств / Современные программы расчетов 

массообменных процессов и аппаратов  

Тепло и массообменные процессы химической 

технологии/Основные процессы и аппараты 

химических производств 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль «Технологии глубокой  переработки углеводородного сырья» состоит в 

формировании у обучающегося основных теоретических представлений в области 

современного состояния, перспектив  развития, автоматизации процессов 

нефтегазопереработки и расчета показателей эффективности 

нефтегозоперерабатывающих предприятий. 

11 Цели модуля 

Ц1 Целью дисциплины «Современные системы управления химико-технологических 

производств» является формирование знаний, умений и навыков обучающимися в 

области применения контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, 

современных методов контроля и регулирования технологических процессов. 

Практические занятия позволяют закрепить лекционный материал, развить у 

обучающихся исследовательский подход к изучению предмета. 

Ц2 Целью преподавания дисциплины «Перспективные технологии углубленной 

переработки нефти и газа» является расширение и углубление знаний 

обучающимися в области глубокой переработки  нефти и газа,  прогнозирования 

развития данной отрасли производства, изучение 

состояния и перспектив развития процессов глубокой переработки нефти и газа, 

подготовка специалистов для работы на нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводах, на предприятиях и организациях по добыче, хранению 



 

и применению нефти, нефтепродуктов и газа, а также в научных и проектных 

организациях. 

Ц3 Целями освоения дисциплины «Химическая технология производства смазочных 

материалов» являются: а) знакомство с основными понятиями и положениями 

химической технологии производства масел и смазочных материалов; б) 

получение теоретических знаний в области химической технологии производства 

масел и смазочных материалов» в) получение навыков решения технологических 

и расчетных задач по дисциплине «Химическая технология производства масел и 

смазочных материалов». 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК37 В результате изучения дисциплины «Современные системы 

управления химико-технологических производств» Автоматизация 

нефтегазоперерабатывающих производств обучающиеся должны: 

знать: основные понятия теории управления технологическими 

процессами; статические и динамические характеристики объектов 

и звеньев управления; основные виды систем автоматического 

регулирования и законы управления; типовые системы 

автоматического управления в химической промышленности; 

методы и средства диагностики и контроля основных 

технологических параметров; уметь: определять основные 

статические и динамические характеристики объектов; выбирать 

рациональную систему регулирования технологического процесса; 

выбирать конкретные типы приборов для диагностики химико-

технологического процесса; 

владеть: методами управления химико-технологическими 

системами и методами регулирования химико-технологических 

процессов. 

В результате изучение дисциплины обучающийся должен быть 

компетентным: спасобным осуществлять технологический 

процесс в соответсвии с регламентом и использовать технические 

средство для измерения и регулирования основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции. 

Ц1 

ПК38 В результате изучения дисциплины  «Перспективные технологии 

углубленной переработки нефти и газа»  специалист должен: уметь 

определять состав топлив, дисперсное состояние и фазовые 

переходы нефти и нефтепродуктов;  выбирать наиболее 

эффективные схемы переработки нефти, нефтепродуктов и газов;  

проводить научные исследования по тематике кафедры, как в 

лабораторных, так и в производственных условиях;  обрабатывать и 

анализировать полученные результаты; знать основы технологии 

глубокой переработки нефтяного сырья с целью получения 

современного ассортимента топлив, масел и других 

нефтепродуктов, основные направления технического прогресса в 

области нефтепереработки. Быть компетентным производить 

анализ схем глубокой переработки нефти и нефтяных остатков, 

рационально решать вопросы совершенствования технологических 

схем переработки нефти и газа, принимать оптималь-ные решения 

по комбинированию установок на НПЗ, сопоставлению показателей 

современных отечественных и зарубежных процессов переработки, 

быть в курсе проблем химмотологии и экологии в 

нефтепереработке. 

Ц2 



 

ПК39 В результате изучения дисциплины «Химическая технология 

производства смазочных материалов» обучающийся умеет 

выбирать наиболее эффективные схемы переработки нефти и 

нефтепродуктов по топливно-масляному варианту. Подбирать по 

справочным данным материалы для получения конкретного 

продукта, снять нагрузки при удлинении, сделать расчеты по 

определению напряжения, определить модуль упругости, 

подобрать вулканизирующее вещество в зависимости от структуры 

полимера 

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – 

проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Виды  контроля:  текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, учебные дискуссии, составление технологических схем 

2. Письменные работы 

- рефераты  

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов студенты сдают 

итоговый контроль -  экзамен в виде теста и в устной форме. 

15 Литература 

1. В.М. Бузника. Инновационные технологии переработки и использования попутного 

нефтяного газа - Сборник материалов, 2010. 

Лапидус А. Л., Голубева И. А., Жагфаров Ф. Г. Газохимия. М.: РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина, 2013. 

2. Жагфаров Ф.Г., Карпов А.Б., Козлов А.М. Основные процессы глубокой химической 

переработки природного газа. – М.: Bookstreem, 2013. - 172 c. 

3. Карпов А.Б., Козлов А.М., Жагфаров Ф.Г. Современные методы анализа газа и 

газоконденсата: Учебное пособие. – М.: Российский государственный университет нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2015. – 238 с. 

4. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза.- М.: Высшая школа, 2013.- 536 с. 

6. Платэ Н.А., Сливинский Е.В. Основы химии и технологии мономеров.- М.: Наука, 2012. 

– 696 с. 

7. Корыстов В.А., Жирнов Б.С., Сырник А.М. и др. Производство мономера стирола в 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, Уфа, 2011. 

8.Мантлер, С.Н.  Процессы и аппараты химической технологии: Учебное пособие / С.Н. 

Мантлер, Ғ.М. Жуманазарова.- Алматы: Бастау, 2018.- 256 с. 

9. Мантлер, С.Н.  Химиялық технологияның процестері және аппараттары: Оқулық / С.Н. 

Мантлер, Ғ.М. Жуманазарова.- Алматы: Бастау, 2018.- 256 б. 

10.Мерғалиева, А.  Мұнай және газды өңдеудің химиясы мен технологиясы: оқу құралы 

/ А. Мерғалиева.- Астана: Фолиант, 2010.- 152 б.  

11.Меркулов, В.В.  Химическая технология. Переработка нефти и газа: Учебное 

пособие / В.В. Меркулов.- Алматы: Бастау, 2018.- 260 с.  



 

12.Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. Недра, Санкт-

Петербург, 2002. 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MTPUS 12 

2 Название модуля 

 

Модуль «Технология производства полимерных 

материалов»  

1. OTOSTBONh 4201 / MHNKTKOEK 4201 / 

OSETBFPI 4201 Охрана труда, окружающей 

среды и ТБ на объектах нефтехимии;  

2. TPE 4202 / EOT 4202 / PTE 4202 Технология 

производства эластомеров;  

3. MHOITOMHST 4203 / NSTKPNP 4203 / 

PSTLSPPP 4203 Нефтехимический синтез и 

технология крупнотоннажного производства 

нефтехимических продуктов 

3 Разработчики модуля к.т.н Жунусова  Э.Б., к.х.н. Калауова А.С., к.х.н. 

Курсина М.М., магистр Бактыгалиева Э.К., к.т.н. 

Дюсекенова С.Р. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

кафедра % участия 

Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

семестр и учебный год 

семестр  

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский  

8 Количество академических 

кредитов 

13  кредитов 

 

9 Пререквизиты модуля Математика, физика, Интенсификация 

термокаталитических процессов/ Современные 

вторичные процессы переработки 

углеводородного сырья  

Технология вторичных энергоресурсов 

химических производств/ Нетрадиционные 

источники энергии  

Современные процессы и аппараты химических 

производств / Современные программы расчетов 



 

массообменных процессов и аппаратов  

Тепло и массообменные процессы химической 

технологии/Основные процессы и аппараты 

химических производств 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль  «Технология производства полимерных материалов»  является одним из 

базовых дисциплин, в которых закладывает фундамент подготовки бакалавра по 

направлению переработки нефти и газа,  получают практический опыт ведения 

технологических процессов подготовки сырья и выделения полупродуктов и 

продуктов нефтехимического производства по результатам анализов; 

предупреждения и устранения причины отклонения от норм технологического 

режима.Контроль эффективности работы оборудования, обеспечение безопасной 

эксплуатации оборудования и коммуникаций при ведении технологического 

процесса;  

систему целей организации, разработку стратегии и тактики их реализации; 

воспроизведение системного модуля организации как объекта управления; выявлять 

и охарактеризовать факторы внутренней и внешней среды организации; 

анализировать и проектировать организационную структуру управления с позиций 

системного подхода, оценить сложившуюся управленческую ситуацию; применить 

полученные теоретические знания при решении конкретной управленческой 

проблемы; 

 

11 Цели модуля 

Ц1 Цель преподавания  предмета «Охрана труда, окружающей среды и ТБ на 

объектах нефтехимии» вооружить будущих специалистов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимых для создания безопасных 

условий в работе в нефтехимической отрасли, принятия грамотных решений в 

условиях чрезвычайных ситуаций в нефтехимической отрасли; о 

законодательстве  в области охраны труда, об опасных и вредных 

производственных факторов, несчастных случаях на производстве, опасных 

зонах оборудования, машин и механизмов, и  средствах защиты на 

производстве. 

Ц2 Основной целью дисциплины «Технология производства эластомеров» является 

получение студентами навыков профессиональной деятельности, заключающихся 

в освоении физико-химической сущности технологических 

процессов получения резиновых смесей, их переработки и вулканизации. 

Ц3 Цель дисциплины «Нефтехимический синтез и технология крупнотоннажного 

производства нефтехимических продуктов» изучение технологии современного 

крупнотоннажного производства органических продуктов из нефтехимического 

сырья позволяет получить современное научное представление о процессах 

переработки продуктов нефтепереработки, механизме превращение химических 

соединении, свойствах технических материалов, применнии химических веществ. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК40 Знания в области физиологии труда и техники безопасности и 

управление производством согласно данным 

требованиям;организации безопасных условий труда; соответствие 

новейшим безопасным технологиям в промышленности. Правила 

безопасности труда, промышленной санитарии, правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях, инструкции по правилам 

безопасности и газобезопасности, свои действия при аварии. 

Ц1 



 

ПК41 В результате изучения дисциплины  «Технология производства 

эластомеров»  специалист должен: Знать: - способы осуществления 

технологических процессов производства изделий из эластомеров; -

методы проектирования основных агрегатов производств по 

переработке эластомеров; -методы моделирования и оптимизации 

технологических процессов переработки эластомеров в изделия; -

методы расчета и конструирования изделий эластомеров и 

формующей оснастки для их изготовления; - методы 

теоретического и экспериментального исследования в области 

создания эластомеров; - методы изучения физико-химических и 

технологических свойств эластомеров и компонентов резиновых 

смесей с использованием современных методов планирования и 

проведения эксперимента; Уметь: - применять полученные знания 

при выборе оптимального метода производства резиновых изделий; 

-применять методы проведения стандартных испытаний по 

определению физико-химических, физических и технологических 

свойств резин и сырья для их получения, а также методы контроля 

свойств готовой продукции; -в соответствии с условиями 

эксплуатации осуществлять оптимальный выбор эластомера для 

конкретного применения; -применять полученные знания для 

обоснования конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов, выборе технических средств и 

технологии 

Ц2 

ПК42 В результате изучения дисциплины «Нефтехимический синтез и 

технология крупнотоннажного производства нефтехимических 

продуктов»  обучающийся должен знать: физико-химические 

основы технологического процесса; назначение, сырье, 

катализаторы и получаемые продукты изучаемых производств; 

параметры и технологические схемы процессов; назначение, 

особенности конструкции и устройство основного оборудования; 

технико-экономические показатели процессов; экологически 

опасные зоны технологических производств и возможные условия 

проведения процесса в экологически чистом режиме; наименования 

и обозначения всех физико-химических величин в Международной 

Системе Единиц (СИ); уметь: обосновывать выбор параметров 

технологических процессов; составлять пооперационную схему по 

описанию технологического процесса; читать технологические 

схемы; составлять и рассчитывать материальные 

балансы нефтехимических производств; пользоваться справочной 

и технической литературой. 

Ц3 

13 Методы преподавания и обучения 

Общие результаты обучения  будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – 

проводятся с учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших 

достижений науки, технологий и информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Методы оценивания 

Виды  контроля:  текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного 

контроля в следующих формах: 

https://pandia.ru/text/category/balans_materialmznij/
https://pandia.ru/text/category/balans_materialmznij/
https://pandia.ru/text/category/tehnicheskaya_literatura/


 

1. Активная работа в аудитории, учебные дискуссии, составление технологических схем 

2. Письменные работы 

- рефераты  

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов студенты сдают 

итоговый контроль -  экзамен в виде теста и в устной форме. 

15 Литература 

1. В.М. Бузника. Инновационные технологии переработки и использования попутного 

нефтяного газа - Сборник материалов, 2010. 

Лапидус А. Л., Голубева И. А., Жагфаров Ф. Г. Газохимия. М.: РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина, 2013. 

2. Жагфаров Ф.Г., Карпов А.Б., Козлов А.М. Основные процессы глубокой химической 

переработки природного газа. – М.: Bookstreem, 2013. - 172 c. 

3. Карпов А.Б., Козлов А.М., Жагфаров Ф.Г. Современные методы анализа газа и 

газоконденсата: Учебное пособие. – М.: Российский государственный университет нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2015. – 238 с. 

4. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза.- М.: Высшая школа, 2013.- 536 с. 

6. Платэ Н.А., Сливинский Е.В. Основы химии и технологии мономеров.- М.: Наука, 2012. 

– 696 с. 

7. Корыстов В.А., Жирнов Б.С., Сырник А.М. и др. Производство мономера стирола в 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, Уфа, 2011. 

8.Мантлер, С.Н.  Процессы и аппараты химической технологии: Учебное пособие / С.Н. 

Мантлер, Ғ.М. Жуманазарова.- Алматы: Бастау, 2018.- 256 с. 

9. Мантлер, С.Н.  Химиялық технологияның процестері және аппараттары: Оқулық / С.Н. 

Мантлер, Ғ.М. Жуманазарова.- Алматы: Бастау, 2018.- 256 б. 

10.Мерғалиева, А.  Мұнай және газды өңдеудің химиясы мен технологиясы: оқу құралы 

/ А. Мерғалиева.- Астана: Фолиант, 2010.- 152 б.  

11.Меркулов, В.В.  Химическая технология. Переработка нефти и газа: Учебное 

пособие / В.В. Меркулов.- Алматы: Бастау, 2018.- 260 с.  
12.Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. Недра, Санкт-
Петербург, 2002. 

13.Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для  химических производств. М.: 

Машиностроение, 2008. 

14.Скабло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки и нефтихимии:Учебник для вузов 

М.ООО.«НедраБизнесцентр»2000. 667с. 

15.Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и аппараты 

нефтегазопереработки: М. ООО. «НедраБизнесцентр» 2002. 227с. 

16.Скабло А.И.,Молоканов Ю.К.,Владимиров А.И.,Щелкунов В.А.Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки и нефтехимии:Учебник для вузов М.ООО. 

«НедраБизнесцентр»2000.667c 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MMCOYA15 

2 Название модуля Модуль межкультурные коммуникации 

обучения иностранному языку 

1)Программы уровневого изучения английского 

языка (Upper Intermidiate, Advance, Proficiency) 

2)Практика устной и письменной речи 

английского языка 



 

3)Международные стандартизированные 

языковые курсы 

3 Разработчики модуля Нурмуханова Г., Муратова А.А. 

4 Кафедра-владелец модуля Инженерные,обрабатывающие и строительные 

отрасли 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра Подготовка 

учителей по языкам и 

литературе 

100% 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

6,7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Английский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 

9 Пререквизиты модуля Иностранный язык 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Комплексную  теоретическую, лингвистическую, практическую и 

информационно-аналитическую подготовку студента с целью выполнения 

выпускником функций, связанных с использованием английского языка по 

основным видам профессиональной деятельности бакалавра в области 

международных отношений и в соответствии с общей квалификационной 

характеристикой и требованиями к его профессиональной и специальной 

подготовленности. 

11. Цели модуля 

Ц1  Сформировать  коммуникативную и межкультурную компетенции будущего 

выпускника в области профессионального английского языка и способствовать их 

дальнейшему совершенствованию, а также содействовать развитию «вторичной 

языковой личности» обучаемого как показателя его способности принимать 

полноценное участие в межкультурной коммуникации. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 

целей 

КК48 Владеть  культурой мышления, знать его общие законы, уметь в 

письменной и устной речи на иностранном языке логически правильно 

оформить его результаты; 

Ц1 

КК49 Иметь  знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и 

неречевое (вербальное и невербальное) общение с носителями языка в 

соответствии с национально-культурными особенностями; выпускник 

должен иметь навыки и умения иноязычного общения в контексте 

диалога культур, такие как: владение речевым этикетом повседневного 

общения (знакомство, выражение просьбы, согласия, несогласия, 

выражение собственного мнения по поводу полученной информации и 

др.) 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

 1)  студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;  

2)  компетентностно-ориентированное обучение; 

3)  ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4)   кейс-стади;   



 

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1)  Бовтенко, М. А. Профессиональная информационнокоммуникативная 

компетенция преподавателя иностранного языка / М. А. Бовтенко. – Новосибирск : 

НГТУ, 2005. 

2)  Бовтенко, М. А. Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании иностранного языка: создание электронных учебных материалов / 

М. А. Бовтенко. – Новосибирск : НГТУ, 2005. 

3)   Демонстрационная презентация курса «Межкультурная коммуникация» / сост. 

В. В. Жданович, Н. Б. Полянина – Красноярск : ИЭУиП СФУ, 



 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MPK 10 

2 Название модуля Модуль «Присвоение квалификации» 

1. РР4301 / DAP4301 / UP4301 Преддипломная 

практика  

2. MBME 4401 /GES 4401// DZhZhK 4401/NZDR4401 

/SEDTP4401 

Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

подготовка и сдача комплексного экзамена 

3 Разработчики модуля к.т.н Жунусова  Э.Б., магистр Бактыгалиева Э.К. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра % 

участия 

«Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

Семестр и учебный год 

8 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 кредитов 

 

9 Пререквизиты модуля  

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

10 Описание модуля  

      Модуль включает в себя степень профессиональной подготовленности к выполнению 

определенного вида работ через выявление общих (ключевых), профессиональных 

компетенций, через ценностное отношение к избранной профессии, оцениваемого через 

систему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

-  учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов; 

- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения учебных курсов, предметов и 

профессиональных модулей. Оценка квалификации выпускников осуществляется при 

участии работодателей. 

- работа с профессионально-ориентированной информацией (обеспечивает выпускнику 

готовность к самостоятельному поиску, анализу и созданию необходимой информации); 

- организация профессиональных коммуникаций (обеспечивает выпускнику готовность 

к 

конструктивному взаимодействию в социально-профессиональных отношениях); 

-  решение профессиональных проблем (обеспечивает выпускнику готовность к 

изменению условий профессиональной деятельности и социума); 

- - проектирование профессиональной карьеры (обеспечивает выпускнику готовность к 

социально-профессиональной адаптации в профессии и социуме); 

-  осуществление социально-профессионального саморазвития (обеспечивает 

выпускнику 

готовность к саморазвитию и самореализации как гражданина и профессионала). Оценивание 

уровня освоения общих (ключевых) компетенций обеспечивается адекватностью 

содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации. 

11 Цели модуля 

Ц 1 Целью дипломного проектирования является следующее: систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний и навыков при 



 

решении конкретных научных, технических, экономических и производственных 

задач, а так же задач культурного строительства; развитие навыков ведения 

самостоятельной работы и владение методикой проведение исследований и 

экспериментирования при решении разрабатываемых дипломноном проекте или 

работе проблем и вопросов; выяснение подготовленности обучающийсяа к 

самостоятельной работе как профессиональной деятельности бакалавра в условиях 

современного производств, прогресса науки, техники и культуры 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды целей 

ПК43 Знать принципы построения технологических схем производства и 

поточных схем переработки органических веществ; в выборе 

технологического оборудования; принципах создания безотходных и 

экологически чистых процессов нефтехимии; уметь осуществлять 

стандартные и сертификационные испытания органических веществ; 

рационально решать вопросы совершенствования технологических 

схем переработки органических веществ; планировать и организовать 

технологические процессы производства органических веществ; 

управлять ими с применением средств автоматики; строго соблюдать 

требования нормативных документов по качеству, стандартизации 

продуктов и изделий. 

Ц1 

13 Методы преподавания 

 Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, практические – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, 

информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под 

руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации; 

14 Методы и технологии обучения 

  Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1. Студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению 

со стороны обучающегося; 

2. Компетентностно-ориентированное обучение: 

3. Ролевые игры и  учебные дискуссии различных форматов: 

4. Кейс-стади: 

5. Метод проектов. 

15 Методы оценивания (критерий оценивания) 

Оценка по 

буквенной системе 

Баллы %-ное содержание Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4 95-100 
Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Хорошо 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 
 



 

16 Литература 

Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих 

модуль. 

Основная литература: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК; 

2. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 603-

II ЗРК; 

3. Типовые правила деятельности организаций, реализующих образовательные программы 

высшего профессионального образования, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 2 марта 2005 г. № 195; 

4. ГОСО РК 5.04.019-2008 «Государственный общеобязательный стандарт образования 

Республики Казахстан. Высшее Образование. Бакалавриат. Основные положения», 

утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 января 

2008 г. № 26.; 

5. «Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся», утвержденный приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008г. № 125; 

6. «Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 

2007 г. № 566. 

Дополнительная литература: 

1.Скабло А.И.,Молоканов Ю.К.,Владимиров А.И.,Щелкунов В.А.Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки и нефтехимии:Учебник для вузов М.ООО. 

«НедраБизнесцентр»2000.667c. 
2.Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. Недра, Санкт-

Петербург, 2002. 
3.Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для  химических производств. М.: 

Машиностроение, 2008. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 PO10 

ПК01 +   +       

ПК 02 +   +       

ПК 03  +  +    +   

ПК 04  +  +    +   

ПК 05 + +         

ПК 06 + +         

ПК 07 + +         

ПК 08 + +         

ПК 09   +        

ПК 10   +        

ПК 11   +        

ПК 12    +        

ПК 13  +  +       

ПК 14  +  +       

ПК 15     +      

ПК 16     +      

ПК 17     +      

ПК 18      +      

ПК 19      +      

ПК 20     +      

ПК 21  +     +  +  

ПК 22  +     +  +  

ПК 23      +     

ПК 24        +   

ПК 25        +   

ПК 26   +        

ПК 27  +  +  +     

ПК 28  +  +  +     

ПК29        +   

ПК30        +   

ПК 31    +       

ПК32        +   

ПК33        +   

ПК34       +  +  

ПК35       +  +  

ПК 36   +        

ПК37     +  +  +  

ПК38     +  +  +  

ПК39        + +  

ПК40        + +  

ПК 41        +   

ПК42          + 

ПК43          + 



 

7. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Курс Квартал ООД 

ОК 
ООД 
КВ 

БД ВК БД КВ  ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

1 1 5 5 5 - - 
 

 15 

2 10 
 

5 
   

 15 

3 15 
     

 15 

4 14 
 

1 пр 
   

 15 

2 1 7 
 

5 3 
  

 15 

2  
 

10 5 
  

 15 

3  
 

5 10 
  

 15 

4  
 

5+5 пр 5 
  

 15 

3 1  
 

5 10 
  

 15 

2  
  

15 
  

 15 

3  
 

5 5 5 
 

 15 

4  
 

5 пр 
 

10 
 

 15 

4 

1  
  

3 15 10  18 

2  
    

8  18 

3  
   

12 
 

 12 

4  
     

12 12 

Итого 51 5 56 56 42 18 12 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ЛИСТ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОП 

 

ЭКСПЕРТЫ:  

 

Фамилия, имя отчество Должность Подпись  

Хасанова Ж.С. Проректор по УМР, д.п.н.  

Жунусова Э.Б. к.т.н., ст. преподаватель кафедры 

«Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

 

Курсина М.М. к.х.н, профессор кафедры 

«Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

 

Қалауова А.С. к.х.н, доцент кафедры 

«Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

 

Себепқалиева Н.Н. «KPI Inc.», Техник департамента 

«PDh и ЦЗЛ», магистр техники и 

технологии 

 

Бақтығалиева Э.Қ. магистр, преподаватель кафедры 

«Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли» 

 

 

 

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на 

заседаниях: 
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протокол №  ________      "_____" ___________ 20___г.  

 

Заведующий кафедрой  __________________          ___________________. 
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Председатель УМС факультета_____________________    .________________ 
                                                                                                             (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

Учебно-методического совета института 

протокол №  ________      "_____" ___________ 20__г.  

 

Председатель УМС института_______________          _________________ 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MNKSPZ 01 

2 Модуль атауы 

 

ҰЛТТЫҚ КОД ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-

САЯСИ БІЛІМ МОДУЛІ 

1) SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы (ЖБП/МК, 5 кредит) 

2) Fil 1102 Философия (ЖБП/МК, 5 кредит) 

3) MSPZ 1103 Әлеуметтік-саяси білімдер 

модулі (социология, политология, 

мәдениеттану, психология) (ЖБП/МК, 8  

кредитов)   

4) OPAD 1104 Құқық негіздері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 

(ЖБП,ЖК, 5  кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Нигметов Б.С.,Утельбаев К.Т., Бисекенова 

А.Т., Нурсултан М.У., Кенжебаева 

С.Е.,Маниев Ж.К., Нартаев М.Ш., Шманов 

Ж.Ж. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Қазақстан тарихы және әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Қазақстан тарихы 

және әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2,3,4 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақша, орысша 

 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

23 кредит/690 академиялық сағат 

 

9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (дүниежүзі 

тарихы, Қазақстан тарихы, география, 

жаратылыстану) 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

 

10 Модуль сипаттамасы 

 

Қазіргі мансаптық өсу тек кәсіби білімдердің, біліктердің ғана емес, сонымен қатар 

әлеуметтік мінез-құлық дағдыларының, әлемдік және отандық мәдениеттің құндылықтарын 

меңгерудің болуын көздейді. Модульдің мазмұнына келесі пәндер кіреді: қазіргі Қазақстан 

тарихы, философия, құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет негіздері, 

социология, саясаттану, мәдениеттану, психология, Қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері, қазақстандық бірегейлікті, өзіндік сананы нығайту, жаңа мыңжылдықтағы 

зияткерлік серпіліс қажеттілігімен байланысты міндеттерді жүзеге асыру, эко-мәдениет пен 

кәсіпкерлік мәдениетінің деңгейін арттыру, сондай-ақ саясат, мемлекет, саяси және 

әлеуметтік институттар, адам қоғамының ерекше бөлігі ретіндегі мәдениет саласындағы өз 

білімдерін, сондай-ақ адам психологиясы, танымдық процестер психологиясы, жеке 

тұлғаның әртүрлі даму кезеңдерінде физикалық және психикалық дамуы бойынша 

білімдерін кеңейту. 

 «Ұлттық код және әлеуметтік-саяси білім модулі» - қоғам туралы, мемлекет туралы, саясат 



 

туралы, әлеуметтік және саяси институттар, партиялар, топтар туралы, жеке тұлғаның 

психологиялық ерекшеліктері және оның қоршаған ортамен өзара іс-қимылы туралы, БАҚ 

және қоғамдық пікір туралы, сондай-ақ мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығы, 

рухани мұраның терең тамырлары және жас қазақстандықтардың тарихи өткені мен ұлттық 

дәстүрлерге деген құрметін қалыптастыруға, жаһандану жағдайында ұлттық код пен ұлттық 

құндылықтарды сақтауға ықпал ететін ғылыми сенімді фактілер туралы, білім алушыларда 

Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясы, оның ішкі саяси даму тарихындағы рөлі мен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы білім беруді қалыптастырудағы рөлі, рухани жаңғыру үшін азаматтық 

бірлестіктің маңыздылығы, ұлттың мәдени және тарихи құндылықтарын сақтау, өзінің 

ұлттық коды - өз елінің жауапты азаматы болып қала отырып, әлемнің мәдени және төзімді 

азаматы болу қабілеті туралы тұтас түсінік қалыптастыруға бағытталған. 

11 Модуль мақсаты 
 

 

М1 Қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи 

білім беру; білім алушылардың назарын мемлекеттілік пен тарихи-мәдени 

процестердің қалыптасу және даму мәселелеріне аудару. 

М2.1 Білім алушыларда әлемді танудың ерекше түрі ретінде философия туралы, 

оның негізгі бөлімдері, болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды 

зерттеу мәселелері мен әдістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

М2.2 Білім алушыларда сананың ашықтығын, өз ұлттық коды мен ұлттық сана-

сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, бәсекеге қабілеттілікті, реализм мен 

прагматизмді, тәуелсіз сын тұрғысынан ойлауды, білім мен білімге 

табынуды, әділеттілік, қадір-қасиет пен бостандық сияқты негізгі 

дүниетанымдық ұғымдарды меңгеруге, сондай-ақ төзімділік 

құндылықтарын, мәдениетаралық диалог пен әлем мәдениетін дамыту мен 

нығайтуға қалыптастыру. 

М3.1 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, 

патриотизм рухының, тарихи сананың және әлеуметтік есте сақтаудың 

жоғары деңгейі бар қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін; біздің 

мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау 

жөніндегі белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа да 

мәдениеттердің өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті 

кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын тәрбиелеу. 

М3.2 «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін 

шешу контексінде білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастыру. 

М4.1 Білім алушыларда мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың мәні мен 

әлеуметтік мақсатын өз бетінше бағалау, қазіргі заманның барлық 

мемлекеттік-құқықтық мәселелеріне шығармашылық тұрғыдан қарау 

қабілетін қалыптастыру. Жалпы құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің іргетасын қалайды, білім алушыларда құқықтық 

мемлекет пен азаматтық қоғамды дамыту жағдайында жоғары құқықтық 

сананы қалыптастырады 

М4.2 Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім алушылардың дүниетанымын 

қалыптастыру, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттілікті 

жетілдірудің қажетті шарты ретінде әрекет ететін қоғамдық және жеке 

құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру. 

12 Оқыту нәтижесі 

 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 



 

коды  

КК1 Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігінің қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін білуін көрсетуге қабілетті; сыни талдау арқылы 

адамзат қоғамының дүниежүзілік-тарихи дамуының жалпы 

парадигмасымен тарихи өткен оқиғалар мен оқиғаларын 

салыстыру; Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының 

себептері мен салдарларын тарихи сипаттау мен талдаудың 

тәсілдерін меңгеру; тарихи өткенді және дәлелді ақпаратты 

талдау негізінде қазіргі заманғы проблемаларды шешу 

мүмкіндігін ұсыну; Қазақстанның қазіргі заманғы даму 

моделінің ерекшеліктері мен мәнін талдау.;  мәдениаралық 

үнқатысу мен рухани мұраға ұқыпты қараудың практикалық 

әлеуетін айқындау; қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді 

қалыптастырудағы тарихи білімнің негізін қалаушы рөлін 

негіздеу; қазіргі қоғамның өзара түсіністігі, төзімділігі мен 

демократиялық құндылықтары басымдықтарында жеке 

азаматтық ұстанымын қалыптастыру. 

М1 

КК2 Философияның тарихи даму контексінде онтология мен 

метафизиканың негізгі мазмұнын сипаттай алады; шындықты 

философиялық ұғыну ерекшелігін түсіндіре алады; 

дүниетанымды табиғи және әлеуметтік әлемді философиялық 

ұғыну мен зерделеудің өнімі ретінде негіздее алады; әлемді 

ғылыми және философиялық таным әдістерін жіктей алады; 

мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны 

мен өзіндік ерекшеліктерін түсіндіре алады; Қазіргі әлемдегі 

адамның әлеуметтік және жеке болмысының құндылықтары 

ретінде негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлі мен 

маңызын; этикалық шешімдерді негіздеу және қабылдау үшін 

медиатекстердің философиялық аспектісін, әлеуметтік-

мәдени және жеке жағдайларды талдау; қазіргі жаһандық 

қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзіндік адамгершілік 

ұстанымын қалыптастыру және сауатты дәлелдеу; Кәсіби 

саладағы проблемалардың философиялық мазмұнын анықтау 

үшін өзекті зерттеу жүргізу және талқылау үшін нәтижелерді 

таныстыру. 

М2.1 

М2.2 

КК3 Модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

Психология) оқу пәндерін қалыптастыратын ғылымның 

барлық салаларындағы пәндік білімдерді (ұғымдарды, 

идеяларды, теорияларды) түсіндіруге және түсіндіруге 

қабілетті; қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын 

әлеуметтік-саяси модуль пәндерін базалық білім жүйесіндегі 

интеграциялық үрдістердің өнімі ретінде түсіндіруге; нақты 

оқу пәні контексінде және модуль пәндерінің өзара 

әрекеттестігі рәсімдерінде ғылыми әдістер мен зерттеу 

тәсілдерін қолдануды алгоритмде көрсетуге қабілетті; 

оқытылатын пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен 

идеялары негізінде әлеуметтік коммуникацияның түрлі 

салаларындағы жағдайлардың табиғатын түсіндіру; қазақ 

қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, 

әлеуметтік және тұлғааралық қарым-қатынастардың әртүрлі 

даму кезеңдері туралы ақпаратты дәлелді және негізді түрде 

ұсыну; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық 

М3.1 

М3.2 



 

институттардың қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы 

рөлі контекстінде ерекшеліктерін талдау.; қазақстандық 

қоғамның құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, іскерлік, 

мәдени, құқықтық және этикалық нормаларымен 

арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның әр түрлі 

салаларындағы әр түрлі жағдайларды талдау; қоғам 

зерттеулерінің әр түрлі түрлерінің стратегиясын ажырату 

және нақты проблемаларды талдау үшін әдіснаманы 

таңдауды негіздеу; әлеуметтік-гуманитарлық түрдегі қандай 

да бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың нақты 

жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, 

оның даму перспективаларын жобалау; қоғамда, оның ішінде 

кәсіби қоғамда даулы жағдайларды шешу бағдарламаларын 

әзірлеу; коммуникацияның әртүрлі салаларында зерттеу 

жобалау қызметін жүзеге асыру, қоғамдық құнды білімді 

жинақтау, оны таныстыру; әлеуметтік маңызы бар мәселелер 

бойынша өз пікірін дұрыс білдіру және дәлелді түрде қорғау. 

КК4 адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін арттыруға 

жұмыс жасау; сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 

рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу; мүдделер 

қақтығысы мен моральдық таңдау ахуалын талдау, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; 

М4.1 

М4.2 

 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (ОСӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1. Білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту: 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары: 

4. Кейс-стади: 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (АБ1 және АБ2) модульдің барлық құрамдас бөліктері 

бойынша жеке жүргізіледі және есепке алынады: 

1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни есептерді шешу, зертханалық жұмыстарды 

қорғау түрінде өткізілетін сабақтар; 

2. Бақылау жұмыстарын уақтылы орындау;  

3. Қорытынды бақылау-пәндер бойынша емтихан тапсыру ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өтуі мүмкін. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды МYaP 02 

2 Модуль атауы 

 

ТІЛДІК ДАЙЫНДЫҚ МОДУЛІ 

1) KRYa 1105 Қазақ тілі / Орыс тілі 

(ЖБП,МК, 10 кредит) 

2) IYa 1106 Шет тілі  (ЖБП,МК, 10 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Кульжанова Н.Х., Байжигитова Г.Б., 

Сандыбай Л.В., Сагындыкова А.И. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Қазақ, орыс және шет тілдері 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Қазақ, орыс және 

шет тілдері 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақша, орысша, шет тілдері 

 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

20 кредит/600 академиялық сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы  

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

 

10 Модуль сипаттамасы 

 



 

Тілдік дайындық модулі тілді оқытудың жаңа форматына және рухани жаңғырудың 

жалпыұлттық идеясы шеңберінде білім алушыларда әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымды қалыптастыруға бағытталған, үш тілді мемлекеттік бағдарламаларды іске 

асыру контекстінде тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби, мәдениаралық қарым-қатынас 

саласында үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) когнитивтік және коммуникативтік қызметті 

жүзеге асыруға қабілетті білім алушының тілдік тұлғасын дамытуға арналған. Модуль білім 

алушыны әлемдік деңгейдегі білім ордалары, озық заманауи технологиялар ретінде әлемдік 

мәдениет пен тілдерге толерантты көзқарасқа бағыттайды, оларды пайдалану мен 

трансферті елді жаңғыртуды және болашақ маманның тұлғалық мансаптық өсуін 

қамтамасыз етуге қабілетті. Сонымен қатар, модуль бағдарламасы білім алушыны деңгейлік 

дайындыққа сәйкес тілдік қызмет түрлерін табысты меңгеруге, тұрмыстық, әлеуметтік-

мәдени және кәсіби қарым-қатынастың әр түрлі жағдайларында тілді меңгеру дағдыларын 

қалыптастыру мен жетілдіруге, қарым-қатынастың коммуникативтік мақсаты мен кәсіби 

саласына сәйкес ауызша және жазбаша сөйлеуді елестету дағдыларын қалыптастыруға 

бағыттайды. 

11 Модуль мақсаты 
 

 

М1 Білім алушылардың мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін 

жеткілікті деңгейде (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық 

жеткіліктілік деңгейінде қалыптастыру (В1, жалпыеуропалық 

құзыреттілік).  

Курстың аяқталу сәтінде білім алушылардың дайындық деңгейіне 

байланысты стартта білім алушының тілдік деңгейі В1 жалпыеуропалық 

құзыреттілік деңгейінен жоғары болған кезде В2 жалпыеуропалық 

құзыреттілік деңгейіне жетеді. 

М2 Тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас 

құралы ретінде қазақ (орыс) тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. 

Курстың аяқталу сәтінде білім алушылардың дайындық деңгейіне 

байланысты модуль бағдарламасының белгіленген талаптарына сәйкес оқу 

нәтижелеріне қол жеткізу керек. 

12 Оқыту нәтижесі 
 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК5 әріптестің, мәтін авторларының коммуникативтік ниеттерін 

осы деңгейде түсінудің тұжырымдамалық негіздерін 

жүйелендіреді, логикалық құрылымы бар 

сөйлеу/коммуникацияның формалары мен типтерін тиісті 

коммуникативтік ниетпен салыстырады және таңдайды, тиісті 

тілдік құралдарды дұрыс іріктеумен және орынды 

пайдаланып, олардың оқылатын тілдің әлеуметтік-мәдени 

нормаларына сәйкестігін ескере отырып, өзінің 

коммуникативтік ниеттерін барабар екенін білдіреді. 

М1 

КК6 нақты фактілерді, беделді пікірге сілтемелерді пайдалану 

деңгейін жіктейді; тілдік мінез-құлық коммуникативтік және 

когнитивті түрде ақталған, стилистикалық өзіндік ерекшелікті 

зерделеуге назар аудара отырып, шет тілінің даму 

заңдылықтарын анықтайды, ғылыми және әлеуметтік 

сипаттағы мәтіндердегі оқиғалардың себептері мен 

салдарларын лингвистикалық сипаттау мен талдаудың 

М1 



 

тәсілдерін меңгерген, дәлелді ақпаратты пайдалану негізінде 

шет тілінде қазіргі заманғы проблемаларды шешу мүмкіндігін 

білдіреді. 

КК7 аталған  деңгейге сәйкес аргументтелген тілдік құралдарымен 

қамтылған тілдік материалдарды дәлелді түрде қолданады, 

75% қатесіз сқйлеу кезіндегі мүмкін қателіктерді дер кезінде 

және өздігінен түзетеді, коммуникативтік актіні құрудың 

стратегиясын және тактикасын меңгерген, сөйлеу кезінде 

сөзін сөйлеу тематикасына және грамматикалық реттілігі 

шеңберіне сүйене отырып дұрыс интонациялық әрлейді. 

М2 

КК8 Қабілеті: лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және 

интенцияның прагматикалық мазмұнын толық түсіну 

негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау және 

пайдалану, мәтіннің нақты мазмұнын беру, қорытынды жасай 

алу, барлық мәтіннің және оның жеке құрылымдық 

бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттай алу, мәтіндік 

ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-

мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіптік мәтіндердің стильдік 

және жанрлық ерекшеліктерін ашу. 

М2 

КК9 Істей алады: қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты 

сұрату және хабарлау, тілдік қарым-қатынас 

қатысушыларының іс-әрекеттерін бағалау, таныс немесе 

бейтаныс сұхбаттасушыға ықпал ету үшін ақпаратты 

пайдалану, тілдік және мәдени қарым-қатынас 

ерекшеліктеріне сәйкес жеке, әлеуметтік және кәсіби 

құзыретін көрсету, пікірталастарда этикалық, мәдени және 

әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылау, өз көзқарасын 

білдіре білу, оны негіздеу, қатысушылардың пікірін сыни 

бағалау, жеке қажеттіліктерді (тұрмыстық, оқу, Әлеуметтік, 

мәдени, кәсіби) іске асыру, өз позициясының толық, лексика-

грамматикалық және прагматикалық деңгейде мазмұндық 

тұрғысынан этикалық дұрыс білдіру мақсатында қарым-

қатынастың әр түрлі жағдайларына қатысуға қабілетті болу. 

 

КК10 Қабілетті: 

лексиканың жеткілікті көлемін, грамматикалық білім 

жүйесін, интенцияларды білдірудің прагматикалық 

құралдарын білу негізінде қарым-қатынас пен танымның 

белгілі бір міндеттерін шешу үшін тілдік және сөйлеу 

құралдарын дұрыс таңдау мен пайдалануды жүзеге асыру, 

мәтіндердің фактологиялық мазмұнын беру, олардың 

тұжырымдамалық ақпаратын қалыптастыру, барлық мәтіннің 

де, оның жеке құрылымдық элементтерінің де қорытынды 

білімін (прагматикалық фокус) сипаттау, мәтіннің ақпаратын 

түсіндіру, сертификациялық талаптар көлемінде қарым-

қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-

іскерлік және кәсіби саласы мәтіндерінің стильдік және 

жанрлық ерекшелігін түсіндіру 

 

КК11 Қабілетті: 

қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрату және 

хабарлау, қатысушылардың іс-әрекеттерін бағалау, ақпаратты 

сертификаттық талаптарға сәйкес тану және қарым-қатынас 

жағдайында әңгімелесушіге әсер ету құралы ретінде 

 



 

пайдалану, тіл, мәдениет нормаларына, қарым-қатынас 

саласының ерекшелігіне, сертификаттық талаптарға сәйкес 

тұлғалық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 

жағдайларында тілдік мінез-құлық бағдарламаларын құру, 

пікірталастардағы этикалық, мәдени, әлеуметтік-маңызды 

мәселелерді талқылау, өз көзқарасын білдіру, оны дәлелдей 

отырып, әңгімелесушілердің пікірін сыни тұрғыдан бағалау. 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (ОСӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1. Білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту: 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары: 

4. Кейс-стади: 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (АБ1 және АБ2) модульдің барлық құрамдас бөліктері 

бойынша жеке жүргізіледі және есепке алынады: 

1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни есептерді шешу, зертханалық жұмыстарды 

қорғау түрінде өткізілетін сабақтар; 

2. Бақылау жұмыстарын уақтылы орындау;  

3. Қорытынды бақылау-пәндер бойынша емтихан тапсыру ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өтуі мүмкін. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MNBIT 03 

2 Модуль атауы 

 

МҰНАЙ-ГАЗ БИЗНЕСІ ЖӘНЕ IT 

МОДУЛІ 

1) IKT2107 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) (ЖБП МК, 

5 кредит) 

2) ONGD 2201 Мұнай-газ ісі негізі (БП ЖК, 5 

кредит) 

3) OPDUВ 2202 Кәсіпкерлік қызмет және 

бизнесті басқару негіздері (БП ЖК, 5 кредит) 

4) ITI 2203 IT-инфрақұрылым (БП ЖК, 3 

кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Коданова Ш.К., Ахметов Н.М., Баймухашева 

М.К. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Өндірісті автоматтандыру және ақпараттық 

технологиялар, Мұнай-газ ісі, Экономика, 

менеджмент және бухгалтерлік есеп 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Өндірісті 

автоматтандыру 

және ақпараттық 

технологиялар 

50 

Мұнай-газ ісі 25 

Экономика, 

менеджмент және 

бухгалтерлік есеп 

25 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

3,4 семестр 

  

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс және ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

18 кредит/540 академиялық сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Математика 1, Математика 2, Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, Орта білім 

бағдарламасы (география, қолданбалы 

экономика) 

 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Мұнай-газ бизнесі және IT модулі цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды зерттеудің жаңа форматына, жаңа 

"цифрлық" ойлауды қалыптастыруға, түрлі қызмет түрлерінде қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдаланудың білімдері мен дағдыларын алуға, түрлі 

бейіндегі және ауқымдағы ұйымдардың IT-инфрақұрылымын басқару және дамыту 

саласында теорияны, әдістер мен технологияларды игеруге, сондай-ақ АТ-

инфрақұрылымын тиімді жұмыс істеу мен жаңғыртуда практикалық дағдыларды алуға 

бағытталған.  

Отын-энергетика кешені (ОЭК) Қазақстан экономикасының негіздерінің бірі болып 

табылады. Модуль мұнай және газ өнеркәсібінің тарихын, дамуы мен қазіргі жай-күйін, 



 

мұнай мен газдың шығу тегі, көмірсутектердің әлемдік қорларын, әлемдегі ең ірі болып 

табылатын кен орындары, скважиналарды бұрғылауды, мұнай мен газды өндіруді, 

көмірсутектерді қалай өңдейді, сондай-ақ таңдаған мамандығы туралы бастапқы түсінік 

береді.  

Қазақстандағы экономиканың және коммерциялық қатынастардың инфрақұрылымының 

қазіргі өсуі, орта және шағын кәсіпорындар санының өсуі кәсіпкерлік және бизнесті 

басқару саласында кәсіби білімнің, біліктіліктің болуын ғана емес, сонымен қатар 

кәсіпкерліктің теориялық, әдістемелік және практикалық аспектілерін меңгеруді, бизнесті 

заманауи экономикалық дамыту өзекті болып табылады. 

11 Модуль мақсаты 
 

 

М1 Процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру, ақпаратты іздеу, 

сақтау және өңдеу әдістері, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және 

беру тәсілдері. 

М2 Білім алушыларда сандық техника негіздері, логикалық функцияларды жобалау 

және азайту әдістері бойынша білімді қалыптастыру. 

М3 Білім алушыларды ақпараттық инфрақұрылымды басқарудың теориясы мен 

практикасы негіздеріне оқыту, кәсіпорынның дамуының қазіргі тенденциялары 

туралы, олардың қозғалтқыш күштері туралы, кәсіпорынның архитектурасына 

ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялардың көпжақты әсер етуі туралы, 

кәсіпорынның ұйымдық-басқарушылық және ақпараттық жүйелерін құрудың 

ұйымдастырушылық және заңнамалық аспектілері туралы, стратегиялық жоспарлау 

әдістері туралы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

М4 Мұнай және газ өндіру, құрлықта және теңізде ұңғыма өнімдерін жинау және 

дайындау техникасы мен технологиясы; көмірсутектерді алуды реттеу және 

кәсіптік бақылау техникасы мен технологиясы; мұнай және газ құбыр көлігі, газды 

жер астында сақтау техникасы мен технологиясы; мұнай, мұнай өнімдері және 

сұйытылған газдарды сақтау және өткізу техникасы мен технологиясы; мұнай және 

газ өндіру, құрлықта және теңізде ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау 

жабдықтары; мұнай-газ өндірісінің технологиялық үдерістері 

М5 Білім алушыларды бәсекелестік ортада кәсіпкерлік қызметті жүргізудің теориялық 

негіздері мен практикалық дағдыларына үйрету, бизнесті басқару және 

кәсіпкерлікті дамытуды қолдау тетіктерін зерделеу. 

М6 Білім алушыларда кәсіпкерлік қызметті дамыту туралы тұтас түсінік қалыптастыру, 

ҚР кәсіпкерліктің нормативтік-құқықтық базасын, бизнесті қаржыландыру көздерін 

білу; кәсіпорынның бизнес-жоспарын немесе инвестициялық идеяларды, 

кәсіпкерлік құпияны қорғау тәсілдерін жасай білу, қызметтен түскен шығындар 

мен табыстарды, өнімнің өзіндік құнын және компанияның таза пайдасын есептеу. 

М7 Білім алушыларды қызметтің кез келген саласында бизнес ашуға үйрету, бизнесті 

басқарудың ерекше ерекшеліктерін білу, кәсіпкерлік тәуекелдерді түсіну және 

бизнестегі тәуекелдерді басқару. 

М8.1 Білім алушыларда заманауи экономика жағдайында заманауи кәсіпкерге қажетті 

білім, білік, дағды мен құзыреттілік кешенін, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-

құқықтық нысаны мен саласын таңдау мәселелерінде дағдыларды қалыптастыру. 

М8.2 Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын тиімді басқаруды қамтамасыз ететін 

бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің экономикалық тетігін, жұмыспен қамту 

тиімділігін арттыру көрсеткіштері мен көздерін зерделеу; кәсіби білімді қажет 

ететін кәсіпкерлік мәдениет пен іскерлік этиканы білу. 

М8.3 Білім алушылардың жаңа нарықтық мүмкіндіктерді табуға және бағалауға және 

бизнес-идеяны қалыптастыруға, нәтижелер мен өндірістік салаға жаңалықтарды 

бағалауға, дамыған нарықтық экономика жағдайында экономикалық ресурстарды 



 

модельдеуге, кәсіпкерлік жаңалықтарға қатысты жаңа мәліметтерді жинау, өңдеу 

және жүйелеу қабілетіне ықпал ететін қажетті білім мен дағдыларды меңгеруі. 

12 Оқыту нәтижесі 

 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК12 Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық 

Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді 

пайдалана білу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін 

компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және 

аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу; қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, 

мамандық бойынша жобалау қызметін жүзеге асыра білу. 

М1 

КК13 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, 

мазмұнын және даму үрдісін түсіндіруге, нақты міндеттерді шешу 

үшін неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеуге 

қабілетті; 

Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, цифрлық 

технологиялардың көмегімен ақпараттық және коммуникациялық 

процестерді іске асыру тәсілдерін білу және қолдану; цифрлық 

технологиялардың көмегімен түрлі қызмет түрлеріне арналған 

деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу. 

М2 

КК14 Түрлі профильді ІT-инфрақұрылым компоненттерін және 

масштабын, ІT-инфрақұрылым құрылысын және құрамын, ІT-

инфрақұрылым құрастыру және басқару әдістемесін, ІT-

инфрақұрылым жасақтау облысы және сүйемелдеудің негізгі 

стандарттарын, ІT-инфрақұрылымға қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру және компоненттерін эксплуатациялауды білу. 

М3 

КК15 Зерттеуде жүйелі тәсілді, ІT-инфрақұрылымды жобалау және  

компонентін эксплуатациялауды қолдануға, бизнес-үдерістерді 

модельдеудің заманауи технологиясын қолдануға, әртүрлі 

профильді және масштабты ІT-инфрақұрылым компонентін іске 

асырудың заманауи бағдарламалық және алгоритмдік 

қамтамасыздандыруды пайдалануға қабілетті. 

М3 

КК16 Ақпаратты жалпылау, зерттеу және қабылдау, алдына мақсат қою 

және оған жету жолдарын таңдау, мұнайгаз саласының дамуының 

негізгі сатыларын зерттеу. Мұнайгаз өндірісінің негізгі мәселелерін 

анализдеу дағдыларына ие болу. Мұнайгаз бағытындағы арнайы 

пәндерді игеруде алған теориялық білімді қолдану. 

М4 

 

КК17 Кәсіпкерлік қызмет саласындағы стандартты жағдайларды 

талқылау кезінде қазіргі заманғы білім беру технологияларын, 

кәсіби дәлелдерді пайдалана отырып, жаңа білімді меңгеруге, 

кәсіби қызметтегі нақты бизнес-процестерді талдауға,  өмірлік 

маңызды мақсаттарға қол жеткізуге, бизнестегі өзінің өмірлік 

жоспарларын іске асыруға, нарық жағдайларына бейімделуге 

мүмкіндік беретін жүйе құраушы жеке қасиет ретінде іскерлікті 

көрсетуге қабілетті. Кәсіпкерліктің негізгі принциптері негізінде 

оңтайлы шығындар кезінде проблемаларды ықтимал шешуді ұсыну 

және ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу. 

М5 

КК18 Бизнестің негізгі құрамын, табыс көздерін, шығынды жоспарлауды, 

табыс табу жолдарын, бизнес-жоспарын құру әдістемесін 

сипаттауға, жұмысшы нормативтік-құқықтық актілерді есепке ала 

М6 



 

отырып типтік әдістемелер негізінде инвестициялық жобалардың 

стратегиялық жоспарын жасақтау, кәсіпкерлік қызметтің және 

бизнесті басқарудың өзекті мәселелеріне қатысты өз ұстанымын 

тұжырымдау және сауатты дәлелдеу, кәсіпкерлік қызметтегі 

мәселелерді анықтау үшін зерттеулер жүргізу және талқылау үшін 

нәтижелерді таныстыру. 

КК19 Кез келген қызмет саласында бизнесті басқару мәселелерінде 

құзыретті болу, компанияның кәсіпкерлік қызметінде тәуекелдерді 

басқару, бәсекелес ортада кәсіпкердің жеке басының сапасын 

қалыптастыруға және көрсетуге қабілетті болу. 

М7 

КК20 Өзінің кәсіби және жеке басының дамуын жоспарлауға және іске 

асыруға қабілетті, бизнес шаруашылық субъектілерінің қызметінің 

тиімділігін арттыру үшін бизнесті басқару әдістерін 

қолдану,олардың қаржылық жағдайын арттыру, бәсекеге 

қабілеттілік деңгейін анықтау үшін бизнесті басқару әдістерін 

қолдануға, корпоративтік мәдениетті қалыптастыруға және 

қолдауға қатысуға, кәсіби қызметте бизнес-идеяны қалыптастыруға 

қабілетті. 

М8.1 

М8.2 

М8.3 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі.; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

Модульді іске асыру үдерісінде қолданылатын оқытудың әдістері мен технологиясы: 

1. Оқушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студент орталықтандырылған 

оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 

4. Кейс-стади; 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (АБ1 және АБ2) модульдің барлық құрамдас бөліктері 

бойынша жеке жүргізіледі және есепке алынады: 

1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни есептерді шешу, зертханалық жұмыстарды 

қорғау түрінде өткізілетін сабақтарда; 

2. Бақылау жұмыстарын уақтылы орындау; 

3. Қорытынды бақылау-пәндер бойынша емтихан тапсыру ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өтуі мүмкін. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі әдебиет: 

1. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., 

Duisebekova K.S., Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and 

communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 б., 

ISBN 978-601-7911-03-4 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan) 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 



 

1 Модуль коды MBZhD 04 

2 Модуль атауы 

 

«Өмір қауіпсіздігі» модулі 

1) FK 1108 Дене шынықтыру (ЖМК МК, 

8 кредит) 

2) OOST  3215 Әртүрлі сала бойынша 

еңбекті және қоршаған ортаны қорғау  

(БП/ЖК, 5 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Тулегенов Е.К., Жунусова Э.Б, Карешова 

Ж.К. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Дене шынықтыру және спорт 

Химия және химиялық технология 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Дене шынықтыру 

және спорт 

50 

Химия және 

химиялық 

технология 

50 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2,3,4,5 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ және орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 13 кредит/390 академиялық сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Орта білім бағдарламасы 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Модуль білім беру саласындағы әлемдік стандарттарға сәйкес физикалық дайындықты 

қарастыратын "дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. Модуль пәнді 

меңгеру деңгейіне қойылатын талаптар контекстінде барлық оқу мерзімінде дене тәрбиесі 

процесінде оқытушы мен білім алушының бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. Оқыту 

кезеңінде білім алушылардың жалпы мәдениеті мен кәсіптік даярлығының құрамдас бөлігі 

бола отырып, дене тәрбиесі білім берудің гуманитарлық компонентіне міндетті бөлім 

болып табылады, оның маңыздылығы рухани және дене күшін үйлестіру, денсаулық, дене 

және психикалық әл-ауқаты, дене бітімі сияқты жалпы адамзаттық құндылықтарды 

қалыптастыру арқылы көрінеді. 

Модуль мазмұны білім алушыларды төрт оқу бөлімі бойынша бөлуге сәйкес келеді: негізгі, 

дайындық, арнайы (емдік дене шынықтыру топтарын қоса алғанда), спорттық. Білім 

алушыларды оқу бөлімдеріне бөлу оқу жылының басында жынысын, денсаулық жағдайын, 

дене бітімінің дамуын, дене бітімі мен спорттық дайындығын ескере отырып жүргізіледі. 

Бір оқу бөлімінен (тобынан) басқа білім алушылар оқу жылы немесе семестр аяқталғаннан 

кейін ауыса алады. Білім алушыларды ауруына байланысты дайындық және арнайы 

медициналық оқу бөлімдеріне ауыстыру оқу жылының кез келген уақытында жүзеге 

асырылуы мүмкін. Негізгі және дайындық оқу бөлімдерінде білім алушылар жалпы дене 

дайындығының оқу топтарына және спорт түрлері бойынша топтарға бөлінеді. Дайындық 

тобына дене жағдайының төмен деңгейі немесе денсаулық жағдайында шамалы ауытқуы 

бар білім алушылар бөлінеді. Арнайы оқу бөлімшесінде медициналық тексеру деректері 

бойынша жатқызылған білім алушылар арнайы медициналық топқа немесе емдік дене 

шынықтыру тобына бөлінеді. 

11 Модуль мақсаты 

 

 

М1 Білім алушылардың әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру және кәсіби 

қызметке дайындық үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілеті; болашақ еңбек 



 

қызметінде физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз 

факторларды тұрақты өткеруге қабілетті. 

М2 Білім алушыларды еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 

денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтауға, қоршаған орта туралы түсініктің 

теориялық негіздеріне, оның ластануы мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-

шараларға, қоршаған ортадағы ластануды анықтаудың практикалық дағдыларына, 

еңбек заңнамасының негіздеріне, еңбекті қорғау, өндірістік санитария бойынша, 

қауіпсіздік техникасы, өрт техникасы және өндірістегі өрт қауіпсіздігі бойынша 

жалпы мәселелерге оқыту; қолданыстағы нормалармен, ережелермен, 

нұсқаулықтармен, МЕСТ және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт 

алдын алу бойынша талаптармен танысу 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК1 жеке тұлғалық қабілеті: өзін-өзі дамыту және жеке өзін-өзі 

анықтау дайындығы мен қабілеті, еңбек және өмірлік 

жағдайларда кәсіби бейімделу дене тәрбиесінің дағдыларын өз 

бетінше пайдалануға әзірлігі. 

М1 

КК2 пәнаралық: танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру 

және әлеуметтік практикада әмбебап оқу іс - әрекеттерін 

(реттеушілік, танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті; 

өзіндік ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы және 

қабілеті; жарыс іс-әрекетінің түрлі түрлеріне қатысу дағдыларын 

қалыптастыру. 

М1 

КК3 пәндік: салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос 

уақытты ұйымдастыру үшін дене шынықтыру қызметінің 

түрлерін қолдана білу. 

М1 

КК4 қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт алдын алу 

бойынша қолданыстағы нормаларды, ережелерді, нұсқаулықтар 

пен талаптарды, еңбек заңнамасының негіздерін пайдалана білу; 

өндірісте өрт техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін, электр 

қауіпсіздігі ережелерін қолдана білу; қоршаған ортаны 

ластанудан қорғау саласындағы білім; еңбекті қорғау, өндірістік 

санитария, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау 

бойынша қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, мамандық 

бойынша жобалау қызметін жүзеге асыра алады; қоршаған 

ортаны қорғау мен еңбекті қорғаудың мақсатын, мазмұнын және 

даму үрдістерін түсіндіруге; өндірісте ластаушы заттардың 

шығарындылары көздері мен құрамын анықтау әдістерін білуге 

және қолдануға; өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі және 

өрт қауіпсіздігі саласында алынған білімді практикада білуге; 

табиғатты қорғау іс-шаралары бойынша жоспарларды; еңбекті 

қорғау, өндірістік санитария және өрт алдын алу бойынша 

нұсқаулықтарды әзірлеуді білуі керек: - өнеркәсіптік өндіріс 

нәтижесінде қоршаған ортаны ластаушылардың негізгі көздері 

мен құрамы; - зиянды антропогендік әсерден ортаны қорғау 

шаралары туралы; - өндірістің негізгі қауіпті және зиянды 

факторлары туралы; - өндірістегі тәуекелдер мен жарақаттану 

туралы; - өндірістік факторлардың зиянды және қауіпті әсерінен 

адамды қорғау және қорғау жөніндегі шаралар туралы; 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт алдын алу 

жөніндегі қолданыстағы нормаларды, ережелерді, нұсқаулықтар 

М2 

 



 

мен талаптарды, еңбек заңнамасын; өндірістегі өрт техникасы 

мен өрт қауіпсіздігі ережелерін, электр қауіпсіздігі ережелерін; 

қоршаған ортаны ластанудан қорғау саласындағы білімді білуі 

тиіс. 

13 Оқыту әдістері  

 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MBT 05 

2 Модуль атауы 

 

БАЗАЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ МОДУЛЬ  

1) Mat(I) 1204 Математика 1 (БП ЖК, 5 

кредит) 

2) Mat(II) 1205 Математика 2 (БП ЖК, 5 

кредит) 

3) Fiz(I) 1206 Физика 1 (БП ЖК, 5 кредит) 

4) Fiz(II) 1207 Физика 2 (БП ЖК, 5 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Диарова Д.М., Марданова Л.О., Кульжанов 

Д.О. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Жалпы техникалық пәндер  

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Жалпы техникалық 

пәндер  

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс, ағылшын 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

20 кредит/600 академиялық сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Мектеп математикасы, химия және физикасы 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Модуль пәндері жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді оқу үшін әмбебап база құрады, 

кейінгі магистратурада оқытудың негізін қалайды. 

11 Модуль мақсаты 

М1 математикалық модельдеу әдістерін меңгеру; физикалық құбылыстар мен 



 

физиканың заңдарын, олардың қолданылу шектерін зерттеу, аса маңызды 

практикалық қосымшаларда заңдарды қолдану. 

М2 математикалық есептерді қою және шешу тәсілдерін меңгеру; негізгі физикалық 

шамалармен танысу, олардың анықтауын, мағынасын, тәсілдерін және өлшем 

бірліктерін білу; 

М3 қолданбалы инженерлік есептерде нәтижелерді есептеу өңдеуін ұйымдастыру; 

іргелі физикалық тәжірибелерді және ғылымның дамуындағы олардың рөлін 

елестету; маңызды физикалық аспаптардың қызметі мен жұмыс істеу принциптерін 

білу. 

М4.1 білім алушылардың қажетті білім мен дағдыларды алуы логиканың дамуына, нақты 

міндеттерді шешу үшін математикалық, физикалық әдістер мен тәсілдерді қолдана 

білуге ықпал етеді. 

М4.2 білім алушының шығармашылық ойлау қабілетін, өзіндік, танымдық іс-әрекет 

дағдыларын дамытуға ықпал ету 

М4.3 білім алушыда техникалық прогресс жағдайында болашақ инженерге қажетті білім, 

білік, дағды, ғылыми дүниетаным және логикалық ойлау кешенін қалыптастыру.  

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК24 Білуі тиіс: 

- Аналитикалық геометрия элементтері бар сызықты алгебра 

негіздері, математикалық талдау негіздері, дифференциалдық 

теңдеулер теориясының негіздері, кәсіби қызмет тәжірибесіндегі 

олардың негізгі қосымшалары; векторлық талдау элементтері 

және өріс теориясы; математикалық статистиканың негізгі 

әдістері; 

- негізгі физикалық құбылыстар және физиканың негізгі заңдары; 

олардың қолданылу шекаралары, аса маңызды практикалық 

қосымшаларда заңдарды қолдану; негізгі физикалық шамалар мен 

физикалық тұрақтылар, олардың анықтамасы, мағынасы, өлшеу 

тәсілдері мен бірліктері; іргелі физикалық тәжірибе және олардың 

ғылымның дамуындағы рөлі; аса маңызды физикалық 

аспаптардың тағайындалуы мен әрекет ету принциптері. 

М1 

КК25 Білуі керек: 

типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді 

қолдану; анықтамалық математикалық әдебиетте бағдарлану; 

кәсіби есептерді шешуде заманауи білім беру және ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, жаңа математикалық білімді 

алу; іргелі физикалық өзара әрекеттесулер тұрғысынан негізгі 

байқалатын табиғи және техногендік құбылыстар мен әсерлерді 

түсіндіру; осы құбылысты немесе әсерді қандай физикалық 

заңдарды сипаттайтынын көрсету; қазіргі заманғы физикалық 

зертхананың құралдарымен және жабдықтарымен жұмыс істеу.; 

физикалық өлшеулердің және эксперименталды деректерді 

өңдеудің әртүрлі әдістерін қолдану; барабар физикалық және 

математикалық модельдеу әдістерін қолдану, сонымен қатар 

нақты жаратылыстану-ғылыми және техникалық мәселелерді 

шешуге физика-математикалық талдау әдістерін қолдану. 

М2 

КК26 Меңгеруі тиіс: 

- типтік кәсіби есептердің қарапайым математикалық үлгілерін 

құру әдістерін; жаратылыстану-ғылыми есептерді шешудің 

математикалық әдістерін; алынған нәтижелерді мазмұндық 

М3 



 

интерпретациялауды талдау әдістерін; 

-негізгі жалпы физикалық заңдар мен қағидаттарды маңызды 

практикалық қосымшаларда қолдану; жаратылыстану-ғылыми 

міндеттерді шешу үшін физика-математикалық талдаудың негізгі 

әдістерін қолдану; қазіргі заманғы физикалық зертхананың негізгі 

құралдары мен жабдықтарын дұрыс пайдалану; эксперимент 

нәтижелерін өңдеу және түсіндіру; өндірістік практикада 

физикалық модельдеу әдістерін қолдану. 

КК27 Құзыретті болуы тиіс: ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, 

мақсаттар қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау; кәсіби 

қызмет барысында туындайтын есептік-аналитикалық міндеттерді 

шешу үшін физика-математикалық аппаратты пайдалану; 

технологиялық процестерді үлгілеудің тиісті әдістерін таңдау 

және қолдану. 

М4.1 

М4.2 

М4.3 

13 Оқыту әдістері  

 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды М VChI 06 

2 Модуль атауы 

 

«Химиялық инженерияға кіріспе» модулі   

1) NC/Ch 1208 Бейорганикалық химия/Химия (БП/ТК, 3 

кредит) 

2) OC/CFOM 2209 Органикалық химия/ Функционалды 

органикалық молекулалардың химиясы (БП/ТК, 5 кредит) 

3) AC/FCMA 2212 Аналитикалық химия/ Зерттеулің 

физика-химиялық әдістері (БП/ТК, 5 кредит) 

4) FKC/FCGS 3216 Физикалық және коллоидты химия/ 

Гетерогенді жүйелер және үдерістердің Физическая химия 

гетерогенных систем и процессов (БД/КВ, 6 кредитов) 

5) CFOB/SMAN 3217 Химия и физика органических 

веществ/ Современные методы анализа нефтепродуктов 

(БД/КВ, 5 кредитов) 

6) UP 1206 Учебная практика (БД/ВК, 3 кредитов) 

3 Модуль 

жасақтаушылары 

Жунусова Э.Б., Абилхаиров А.И., Карешова Ж.К., Законова 

А.Е., Наурызбаева А.Д., Себепқалиева Н.Н. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

«Химия және химиялық технология» кафедрасы 

 

5 Модульды жүзеге 

асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

«Химия және химиялық 

технология» кафедрасы 

100 

  

  

6 Модульды игеру 

ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

3,4,5 семестр 

7 Оқыту тілі және 

бағалау 

Қазақша, орысша, ағылшынша 

 

8 Академиялық 

кредиттер саны 

 

27 кредит, 810 сағат 

9 Модульдың 

пререквизиттері 

Орта білім беру бағдарламасы, физика, химия 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

 

10 Модуль сипаттамасы 

 

         "Химиялық инженерияға кіріспе" модулі білім алушыларға кейін мамандыққа түсу 

үшін іргелі база жасайды. Бұл курс негізгі профильді пәндерді оқыту үшін негізі болып 

табылады.    

           Модульді оқу кезінде білім алушылар мұнай, газ, қатты жанғыш қазбалар (ҚЖҚ), 

полимерлер, эластомерлер құрамы мен негізгі қасиеттері туралы, сондай-ақ оларды алу 



 

және өңдеу әдістері мен механизмдері туралы білім алады, мұнай, газ, қатты жанғыш 

қазбалар, полимерлер құрылысы мен құрылымы арасындағы қайта өңдеу процесінде және 

пайдалану жағдайында олардың қасиетімен байланысты біледі. 

11 Модуль мақсаты 
 

 

М1 Ғылым жүйесіндегі бейорганикалық химияның рөлін көрсету, 

бейорганикалық қосылыстарды зерттеудің негізгі қасиеттері мен әдістері 

туралы түсінік беру, химияның басқа бөлімдері бойынша тереңдетілген 

білімді меңгеру және түсіндіру үшін жалпы химияның заңдары мен 

ұғымдарының базисін қолдануды үйрету, білім алушылардың ғылыми 

дүниетанымын дамытуға жәрдемдесу. 

М1.1 "Химия" оқу пәнін игерудің мақсаты жалпы химияның іргелі сұрақтары 

бойынша, оның ішінде химиялық термодинамика, химиялық және фазалық 

тепе-теңдік негіздері, ерітінділер теориясының негізгі бастаулары және 

химиялық реакциялар кинетикасы, атомдар құрылысы, химиялық 

байланыс үлгілері және Д. И. Менделеевтің периодтық заңын үйрену 

болып табылады. 

М2 Білім алушыларға органикалық химия саласында білімнің іргетасын беру. 

Органикалық қосылыстардың типтері мен сыныптарын, 

монофункционалды және полифукционалды туындылар қатарында 

функционалдық туындылардың спецификалық қасиеттерін зерттеу: алу 

әдістері, физикалық және химиялық қасиеттері, электрондық құрылыстың 

ерекшеліктері, изомерия, туындылардың әрбір сыныбы үшін 

реакциялардың негізгі механизмдері. 

М2.1 Электрондық құрылымға байланысты органикалық молекулалардың 

функционалдық туынды қасиеттерін зерттеу. 

М3 "Аналитикалық химия" пәнін игерудің мақсаты-химиялық процестердің 

базалық заңдылықтарын жүйелі білуді қалыптастыру және химия 

курсында басталған білім алушылардың жалпыхимиялық дайындығын 

одан әрі дамыту, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуде оларды 

қолдану мүмкіндіктері мен талдаудың ең маңызды химиялық әдістеріне 

үйрету. 

М3.1 "Талдаудың физика-химиялық әдістері" пәнінің мақсаты химия 

өнеркәсібінің басталуы болып табылатын зерттеудің физика – химиялық 

әдістері курсы бойынша инженерлік-технологиялық мамандықтағы білім 

алушыларды оқыту болып табылады. Пәнді оқу білім алушыларда 

химиялық ойлаудың дамуына ықпал етуі керек. 

М4 Негізгі заңдар, заңдылықтар және негізгі физика-химиялық әдістер туралы 

базалық білімді қалыптастыру, бұл білім алушыларға химия бойынша 

теориялық білімді жүйелендіруге мүмкіндік береді; табиғат 

құбылыстарын, табиғатта және тірі организмдерде өтетін химиялық және 

физика-химиялық процестердің механизмдерін, химиялық технология 

принциптерін және қазіргі технологияларды модификациялау жолдарын 

терең түсінуге мүмкіндік береді. 

М4.1 Әр түрлі факторларға байланысты үрдістерді математикалық сипаттау, 

есептеу және болжау мүмкіндігін беру; химиялық және технологиялық 

процестерді саналы түрде басқаруға мүмкіндік беру. 

М5 Білім алушылармен бірге органикалық заттардың химиясы мен 

физикасының қазіргі дамуының негізгі бағыттарын, оларды өнеркәсіптің 

әртүрлі салаларында пайдалануды зерделеу; Пластикалық массаларды, 

Композициялық материалдарды, эластомерлерді, мұнайды, газды және 



 

ТГИ өңдеу технологиясы мен синтезі негізінде жатқан жоғары 

молекулалық қосылыстар мен көмірсутекті материалдардың құрылымы 

мен қасиеттерінің негізгі ерекшеліктерін зерттеу. 

М5.1 "Мұнай өнімдерін талдаудың замануи әдістері" пәнін оқу мақсаты мұнай 

және мұнай өнімдерін зерттеудің барлық циклін өз бетінше жоспарлай 

және орындай алатын, талдаудың схемалары мен әдістерін әзірлей алатын, 

заманауи деңгейде нақты талдаулар жүргізе алатындай замануи талдау 

әдістерінің теориясы мен тәжірибесі бойынша оқытушылардың білімін 

тереңдету болып табылады. 

М6 Оқу практикасының мақсаты білім алушыны жоғары оқу орны қызметінің 

бағыттарымен, жоғары оқу орны іске асыратын білім беру 

бағдарламаларымен, оқытылатын мамандықпен, болашақ кәсіби қызметтің 

функциялары мен міндеттерімен таныстыру, мұнай өңдеу зауытымен, онда 

шығарылатын өнімдермен, сондай-ақ шикізат ресурстарын тиімді 

пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен таныстыру болып 

табылады. 

12 Оқыту нәтижесі 
 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК1 Білуі керек: - атом құрылысының негіздері және Д. И. 

Менделеевтің периодтық заңы; - электролит ерітінділерінің 

қасиеттері, кешенді қосылыстардың электролиттік 

диссоциациясының жағдайы; -тотығу – тотықсыздану  

реакциялары, осы реакцияларды құрастыру принциптері; - 

химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының 

қасиеттері; - биоресурстарды өңдеудегі химиялық 

процестердің рөлі; - химияның жаңа ашылуы және оларды 

биоресурстарды өңдеуде қолдану перспективалары; - 

органикалық химияның қазіргі теориялық түсінігі; - 

химиялық байланыстың электрондық теориялары, кванттық 

химиялық химияның негізгі принциптері; -- органикалық 

қосылыстардың реакциялық белсенділігі, көмірсутектердің 

физикалық және химиялық қасиеттерінің және олардың 

туындылары олардың молекулаларының құрамы мен 

құрылымынан тәуелділігі туралы негізгі түсініктер; Істей 

алуы керек: - қосылыстар кластары арасындағы байланысты 

көрсететін реакциялар теңдеуін құруды; -тотығу-

тотықсыздану процестерінің электронды - иондық балансын 

құруды; - берілген концентрация ерітінділерін дайындауды; - 

зерттелетін химиялық құбылыстардың практикалық есептерін 

жүргізуді; - органикалық қосылыстарды алу реакцияларының 

сұлбаларын құруды; - органикалық қосылыстардың; А. М. 

Бутлеров құрылысының теориясын тәжірибеде қолдану, 

органикалық қосылыстардың құрамы мен құрылысы 

бойынша қасиеттерін болжау. 

М1 

КК2 Білуі керек: химиялық реакциялардың ерітінділер мен қатты 

фазада жүруінің жалпы заңдылықтарын, химиялық 

термодинамика мен кинетика негіздерін; Істей білуі керек: 

реакциялардың жүру ерекшеліктерін, өнімнің құрамын, 

құрылысы мен қасиеттерін болжау үшін реакциялық 

заттардың құрылысы, құрамының өзгеруі және реакциялық 

М1.1 



 

қабілеті туралы теориялық білімді қолдануды; мерзімдік 

жүйені пайдалануды; химиялық реактивтерді пайдалану 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін ескере отырып, 

химиялық эксперимент дағдыларын, тәжірибе нәтижелерін 

талдауды және негізделген қорытындыларды тұжырымдауды; 

химиялық; қабілеті мен дайындығын көрсету: жалпы 

химияның негізгі заңдарын меңгеру, олардың электрондық 

құрылысымен (периодтық жүйедегі жағдай) байланысты 

элементтердің қасиеттерінің өзгеруінде заңдылықтарды 

интерпретациялық тұрғыдан қолдануға дайын болу. Бір типті 

қосылыстар мысалында заттардың қасиеттерін болжау, 

эксперимент нәтижелерін талдау және болжамдық 

қорытынды жасау. 

КК3 Білуі керек: ИЮПАК номенклатурасына және рационалды 

номенклатураға сәйкес органикалық заттардың негізгі 

сыныптарына жататын қосылыстардың құрылымдық және 

кеңістіктік формулаларын; органикалық қосылыстардың 

қарапайым өкілдерінің негізгі химиялық және физикалық 

қасиеттерін;  

Білуі тиіс: - берілген заттың органикалық қосылыстарының 

негізгі кластарын синтездеудің ықтимал балама жолдарын 

құрастыру; - химиялық реакциялардың нәтижелерін болжау; - 

химиялық есептерді шешуде негізгі ұғымдар мен заңдарды 

қолдану; Меңгеруі тиіс: - күрделі емес органикалық 

қосылыстардың зертханалық синтезі мен бөлінуін және 

оларды сәйкестендіруді жүзеге асыру техникасы мен 

әдістемесін; - демонстрациялық эксперименттің техникасы 

мен әдістемесін; - химиялық эксперименттерді орындау 

кезіндегі қауіпсіздік техникасын. 

"Органикалық химия" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы 

құзыретті болуы тиіс: Органикалық химия негіздерін 

меңгеру; СК-8 органикалық реагенттері бар металл 

кешендерінің пайда болуы туралы түсінікке ие болу; СК-12 

қолданбалы химия және химиялық технология негіздерін 

меңгеру; химияны оқытуда ақпараттық технологиялар мен 

сандық білім беру ресурстарын меңгеру 

М2 

КК4 Білуі керек: - полифункционалды органикалық қосылыстар 

химиясының пәнін, мақсаттары мен міндеттерін; - 

органикалық қосылыстардың маңызды кластарының 

терминологиясы мен номенклатурасын; - полифункционалды 

органикалық қосылыстарды алудың маңызды тәсілдері мен 

химиялық қасиеттері туралы заманауи түсініктерді; - 

химиялық зертханада жұмыс істеу кезіндегі еңбекті қорғау 

мен қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін; - 

органикалық химияның қазіргі даму үрдістерін. Іскерліктер: 

қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін болжау үшін 

органикалық химияның негізгі теориялық түсініктерін 

қолдану; қарапайым және күрделі заттардың физика-

химиялық қасиеттерін талдау; зертханадағы жұмыс 

техникасының негізгі тәсілдерін меңгеру негізінде қарапайым 

оқу-зерттеу экспериментін жүргізу; жұмыс нәтижелерін 

рәсімдеу және қорытынды жасау; зертханадағы жұмыс 

М2.1 

 



 

техникасының негізгі тәсілдерін меңгеру негізінде қарапайым 

оқу-зерттеу экспериментін жүргізу; эксперименталды жұмыс 

нәтижелерін рәсімдеу және қорытынды жасау; химиялық 

реактивтермен және зертханалық химиялық жабдықтармен 

жұмыс істеу. Меңгеруі: молекулалардың электронды және 

геометриялық құрылысы негізінде қарапайым және күрделі 

заттардың химиялық қасиеттерін сипаттаудың теориялық 

әдістерін; органикалық қосылыстарды синтездеудің негізгі 

әдістерін; қарапайым және күрделі заттардың физика-

химиялық қасиеттерін талдауды; зертханада жұмыс 

техникасының негізгі тәсілдерін меңгеру негізінде қарапайым 

оқу-зерттеу экспериментін жүргізу.; 

КК5 Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: - 

Аналитикалық химияның теориялық негіздерін, атап 

айтқанда, талдаудың химиялық және жеке физикалық 

әдістерін, аналитикалық химияда қолданылатын химиялық 

реакциялардың өтуінің жалпы заңдылықтарын; - заттарды 

анықтау және сандық анықтау әдістерінің негіздерін.  Білуі 

керек: - титриметриялық талдау әдістерін қолданумен 

байланысты теориялық білімді практикада қолдану; - 

заттарды сандық талдау мен сәйкестендірудің негізгі 

аналитикалық әдістерінің аналитикалық мүмкіндіктеріне 

бағдарлану; Меңгеруі тиіс: - талданатын объектіге кіретін 

компоненттерді сандық анықтау бойынша негізгі есептерді; - 

талданатын ыдыспен жұмыс істеудің практикалық 

дағдыларын; талдаудың титриметриялық әдістерімен 

байланысты қарапайым талданатын операцияларды 

жүргізуді; қабілеттері мен дайындығын көрсетуі тиіс: білім 

алушы талданатын химия бойынша типтік есептеулерге 

қабілеттілігін, талданатын ыдыспен жұмыс істеуге 

дайындығын көрсетуі тиіс. 

М3 

КК6 "Талдаудың физика-химиялық әдістері" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы ұсынылған әдістемелер бойынша 

стандартты операцияларды орындауда құзыретті болуы тиіс; 

ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде заманауи аппаратураны 

пайдаланудың базалық дағдыларын меңгеру; іргелі химиялық 

ұғымдар жүйесін меңгеру; заманауи компьютерлік 

технологиялар көмегімен ғылыми эксперименттердің 

нәтижелерін алу және өңдеу қабілеті; 

М3.1 

КК7 Пәнді оқу кезінде: білім алушылар алатын білімдер: білім 

алушы химиялық және физикалық-химиялық талдау 

әдістерінің теориялық негіздері туралы білім алады; Білім 

алушылар алатын іскерліктер: іргелі теориялық білім 

негізінде әдістердің мүмкіндіктерін бағалау, нақты 

практикалық міндет үшін тиісті әдісті таңдау негізделген; 

білім алушылар алатын дағдылар: физика-химиялық талдау 

үшін жаңа заманауи жабдықтарды пайдалану, оны сауатты 

пайдалану, эксперименттер жүргізу, зерттеу нәтижелерін 

математикалық өңдеу; Құзыреттіліктер: әртүрлі талдау 

әдістерін қолдану  

М4 

КК8 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білуі керек: – 

термодинамиканың, жылутөткізгіштің негізгі заңдарын; 

М4.1 



 

термодинамикалық процестерді; – электрохимиялық 

жүйелерді; – химиялық және физикалық құбылыстардың 

өзара байланысын; – жоғары дисперсті және жоғары 

молекулалық жүйелердің физикалық-химиялық қасиеттерін 

және мінез-құлқын. Істей алу керек: – химиялық процестерді 

басқару жолдарын табу; – эксперименттен кейінгі 

бақылауларды негіздеу және қорытынды жасау; меңгеруі 

керек: - негізгі химиялық зертханалық операцияларды 

орындау дағдыларын. 

Құзыреттіліктер: болашақ мамандығының мәні мен 

әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты 

қызығушылық таныту. Өз қызметін ұйымдастыру, әдістерді 

анықтау, кәсіби міндеттердің шешімін бақылау және бағалау. 

Тәуекелдерді бағалау және стандартты емес жағдайларда 

шешімдер қабылдау. Кәсіби міндеттерді қою және шешу, 

кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздеуді, 

талдауды және бағалауды жүзеге асыру. 

КК9 Талаптарға сәйкес маман міндетті: мұнай мен басқа да 

табиғи және техногендік көмірсутекті жүйелердің құрамдас 

құрамын; көмірсутектер мен гетеротомдық қосылыстардың 

негізгі кластарының физикалық-химиялық қасиеттерін; көп 

компонентті мұнай жүйелерін бөлу әдістерін; мұнай мен 

мұнай өнімдерін зерттеу әдістерін; Батыс Қазақстан 

кенорындарының мұнай мен табиғи газдарының 

ерекшеліктерін; мұнай-газ жүйелерін жіктеу принциптерін 

пайдалануды; тиісті есептерде мұнай мен газдың құрамы мен 

қасиеттері туралы білімді қолдануды;; стандартты 

эксперимент жүргізу, нәтижелерді өңдеу, түсіндіру және 

қорытынды жасау; есептеу-аналитикалық есептерді шешу 

үшін физика-математикалық аппаратты қолдану; әртүрлі 

термодинамикалық жағдайларда мұнай мен газдың 

физикалық-химиялық қасиеттерін білу мен негізге ала 

отырып, мінез-құлқын болжау; мұнайдың физикалық-

химиялық қасиеттерін анықтау бойынша негізгі стандартты 

сынақтарды орындау дағдыларын меңгеру; газды 

хроматографиялық талдау нәтижелері бойынша оның 

құрамын анықтау және қасиеттерін есептеу әдістерін 

меңгеру.; Мұнай және газ қасиеттерінің көрсеткіштерін 

әртүрлі термобарлық жағдайларға қайта есептеу әдістерімен. 

"Органикалық заттардың химиясы мен физикасы" пәнін оқып 

болғаннан кейін бакалаврлар негізгі білім беру 

бағдарламасының құзыреттеріне сәйкес білім, білік және 

тәжірибе алады; ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы 

заңдарын білу, жазбаша және ауызша сөйлеуде оның 

нәтижелерін логикалық дұрыс рәсімдеу қабілеті; қазіргі 

заманғы білім беру және ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып, жаңа білімді дербестіктің жоғары 

дәрежесімен алу қабілеті мен дайындығы.;  интеллектуалды, 

мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту мен 

өзін-өзі жетілдірудің перспективалық желілерін құру және 

іске асыру қабілеті; дербестікті, бастамашылық пен 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға, өзінің біліктілігі мен 

М5 



 

шеберлігін арттыруға әзірлігі. 

КК10 Пәнді оқыту нәтижесінде: білім алушылар алған білімдер: 

білім алушы мұнай және мұнай өнімдерінің физикалық-

химиялық қасиеттерімен; отын мұнайынызын сынаудың 

білікті әдістерімен; шикізат және өнім есептеуіне қойылатын 

талаптармен танысады. Мұнай мен мұнай өнімдерінің 

мемлекеттік стандарттарымен танысады. Білім алушылар 

алатын іскерліктер:Мұнай және мұнай өнімдеріне физика-

химиялық талдау жүргізе білу; зертханалық аспаптармен, 

химиялық ыдыстармен және реактивтермен жұмыс істей білу; 

мұнай өнімдерін пайдаланудың оңтайлы технологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерін қабылдау. 

Мұнай және мұнай өнімдерін талдау әдістерімен, техникалық 

жағдайлармен, стандарттармен жұмыс істеу. Құзыреттілік: 

мұнай өнімдерінің сапасы мен стандарттау саласында 

алынған білімдерді қолдану  

М5.1 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СОӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1. Білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту: 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары: 

4. Кейс-стади: 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) модульдің барлық құрамдас бөліктері 

бойынша жеке жүргізіледі және есепке алынады: 

1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни есептерді шешу, зертханалық жұмыстарды 

қорғау түрінде өткізілетін сабақтарда; 

2. Бақылау жұмыстарын уақтылы орындау;  

3. Қорытынды бақылау-пәндер бойынша емтихан тапсыру ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өтуі мүмкін. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндер силлабустарында келтіріледі.  

Негізгі әдебиеттер: 

16. Агрономов, А.Е.  Избранные главы органической химии: учебное пособие / А.Е. 

Агрономов.- 2-е изд., доп. и перераб.- Москва: Химия, 1990.- 560с.  
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды M MChTPPOS 07 

2 Модуль атауы 

 

«Органикалық заттарды өңдеудің инновациялық химия-

технологиялық процестері» модулі 

1) OCTCR/OCTUM 2213 Жалпы химиялық технология 

және химиялық реакторлар/ Отындар және көміртекті 

материалдар химиясы негіздері (БП/ТК, 5 кредит)) 

2) SPABPN / NPPNG 3220 Мұнайды атмосфералық-

вакуумдық айдаудың заманауи процестері/ Мұнай мен 

газды өңдеудегі құрылымдық емес процестер (БП / ТК, 5 

кредит) 

3) TBECP / NIE 3219 Химиялық өнеркәсібінің екіншілік 

энергия ресурстары технологиясы/ Дәстүрлі емес энергия 

көздері (БП / ТК, 6 кредит) 

4) PACP/GPR 3218 Химиялық өндірістің процестері мен 

аппараттары / /Бөлудің гидромеханикалық процестері 



 

(БП / ТК, 8 кредит) 

5) TMPCT/PRMPA 3223 Химиялық технологияның жылу 

және массаалмасу процестері/ Массаалмасу үдерістері 

мен аппараттарын есептеу бағдарламалары (БП / ТК, 5 

кредит)) 

6) TPNG 3221/ KIPA 3222 Major*;Minor* Мұнай және 

газды өңдеу технологиясы / Бақылау-өлшеу аспаптары 

және автоматика (БП/КВ, 8 кредит)) 

7) PP 2214 Өндірістік практика 1 (БП /ЖҚ, 5 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Жунусова Э.Б., Абилхаиров А.И., Карешова Ж.К., 

Законова А.Е., Наурызбаева А.Д., Себепқалиева Н.Н. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

Химия және химиялық технология 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Химия және химиялық 

технология 

100 

6 Модульды игеру 

ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

4,5,6 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Орыс, қазақ, ағылшын 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

 

42 кредит/ 1410  сағат 

9 Модульдың 

пререквизиттері 

  Физика, химия, МГІН 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 

"Органикалық қосылыстарды қайта өңдеудің модернизациялық химия-технологиялық 

процестері" модулі Қазақстандағы қазіргі заманғы химия өнеркәсібін дамытудың негізгі 

үрдістерін зерттеу бойынша бірқатар мәселелерді қамтиды. Модуль табиғи шикізатты 

біріншілік және екіншілік өңдеудің түрлі өнімдерін қамтитын мұнай, газ өңдеу 

технологиясының мәселелерін қарастырады. Мұнайды біріншілік және екіншілік өңдеудің 

технологиялық процестері, көмірсутек шикізатын қайта өңдеу өнімдерінің қасиеттері мен 

қолданылуы. 

11 Модуль мақсаты 

М1 Әртүрлі технологиялық кластардағы химиялық реакциялар технологиясын 

жобалау әдістемесін оқыту; химиялық реакциялар (химиялық реактор) 

технологиясын инженерлік ресімдеуді жобалау әдістемесін оқыту; химиялық-

технологиялық жүйені (ХТЖ) жобалау әдістемесін оқыту. Жеке технологияларға 

қатысты химиялық технологияның жалпы проблемаларын шешу саласында 

маманды қалыптастыру; жүйелік ойлауды қалыптастыру; ХТЖ жобалау 

әдіснамасы; химиялық өнім өндірісін жобалау кезінде базистік ғылымдар 

заңдылықтарын біріктіру; техникалық тапсырманы жобалау алдындағы пысықтау 

сатысында ақпаратты жіктеу; жобалау міндеттерін қалыптастыру. 

М1.1 Бұл курсты оқыту мұнай, газ және көмірдің химиялық табиғаты мен құрамы, 

жоғары температура мен қысым кезіндегі олардың қасиетінің өзгерісі, 

көмірсутектер мен гетеротомдық қосылыстардың кең топтық құрамымен 

негізделген мұнайдың бай әлеуетін пайдалану жолдары туралы түсінік беруге 

бағытталған. 

М2 Мұнай және газ химиясы, мұнай және газды кешенді өңдеу, мұнай органикалық 

синтез өндірісі үшін, тауарлық өнім мен базалық шикізат алу мақсатында білім 



 

алушыларды мұнай және газ химиясы негіздерімен таныстыру; қазіргі заманғы 

физика-химиялық әдістердің көмегімен мұнай және мұнай өнімдерінің химиялық 

құрамын зерттеу дағдыларын қалыптастыру; мұнай-химия өндірісінің 

материалдық және жылу баланстарын есептеу әдістерін меңгеру. 

М2.1 Пәннің мақсаты деструктивті емес мұнай өңдеу және газ конденсаттарын, табиғи, 

ілеспе және мұнай газдарын дайындау және өңдеу, мұнай шикізатын, газды 

тазарту және бөлу процестері және өнімдердің қазіргі заманғы ассортиментін алу 

бойынша білімді қалыптастыру болып табылады. 

М3 "Химиялық өндірістердің екіншілік энергоресурстар технологиясы" пәнін 

меңгерудің мақсаты мен міндеттері: білім алушыларды жылуэнергетикалық 

құрылғылар мен қозғалтқыштардың термодинамикалық есептерін орындауға 

үйрету болып табылады. 

М3.1 "Дәстүрлі емес энергия көздері" пәнін оқытудың мақсаты білім алушыларда 

білімді дәстүрлі (жылу, гидро және атом энергетикасы) және баламалы энергия 

көздеріне қатысты игерудің әлемдік және отандық даму перспективасы 

саласындағы тәжірибесін қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеті 

негізгі жаңартылатын энергия ресурстарын, оларды пайдаланудың негізгі 

принциптерін, тиісті энергия қондырғыларының конструкциялары мен жұмыс 

режимдерін, оларды пайдаланудың әлемдік және отандық тәжірибесін, дәстүрлі 

емес және жаңартылатын энергия көздерінде энергетиканың даму 

перспективаларын оқып үйрену болып табылады. 

М4 "Химиялық өндірістердің процестері мен аппараттары" пәнінің мақсаты қазіргі 

заманғы процестердің теориясын, құрылғылар принциптерін, осы процестерді 

жүргізу үшін қолданылатын аппараттар мен машиналарды есептеу әдістерін оқу 

болып табылады. 

М4.1 "Гидромеханикалық бөліну үрдістері" пәнінің мақсаты сұйықтар мен газ 

механикасы туралы, оның қазіргі заманғы процестер мен техникадағы маңызы 

туралы оқу негіздерін үйрету; білім алушыларға сұйықтықтың, газдардың 

физикалық қасиеттері, олардың денелермен және ағыммен өзара әрекеттесу 

заңдары бойынша тиісті білім беру. 

М6 "Химиялық технологияның жылу және масса алмасу процестері" пәнін оқытудың 

мақсаты-негізгі процестердің теориясын, құрылғы принциптерін, осы процестерді 

жүргізу үшін қолданылатын аппараттар мен машиналарды есептеу әдістерін оқып 

үйрену болып табылады. Процестер мен аппараттар туралы ғылымда химиялық 

технологияның негізгі процестерінің макрокинетикасы зерттеледі. Бұл ретте 

молекулалық деңгейде өтетін процестерге қарамастан, элементарлық 

сипатталатын микро кинетика бойынша деректер пайдаланылады. Процестердің 

ағуын сипаттайтын заңдылықтарға байланысты барлық химиялық процестер: 

механикалық, гидромеханикалық, жылу және масса алмасу болып бөлінеді. Бұл 

процестер химиялық технологияда кеңінен қолданылады, сондықтан негізгі деп 

аталады. 

М6.1 Оқыту мақсаты-физика-химиялық мәнін, негізгі процестердің теориясын, 

машиналар мен аппараттарды есептеу әдістері мен құрылғылары принциптерін, 

сонымен қатар оларды өндіріс жағдайында тиімді пайдалануды зерттеу. Негізгі 

процестердің заңдылықтарын талдау және машиналар мен аппараттарды 

есептеудің жалпыланған әдістерін әзірлеу физиканың, химияның, 

термодинамиканың және басқа да ғылымның іргелі заңдарын пайдалануға 

негізделеді. 

М7 Пәннің мақсаты - мұнайды дайындау және өңдеу технологиясы, деструктивті 

үдерістер технологиясы, мұнай шикізатын тазалау және бөлу процестері бойынша 

білімді қалыптастыру және мұнай өнімдерінің қазіргі түрлерін алу. Курсты оқыту 

міндеттеріне мұнай және мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық 



 

сипаттамаларын, олардың пайдалану қасиеттерін және ҒТҚ (ғылыми-техникалық 

құжаттама) сәйкес оларға қойылатын негізгі талаптарды, мұнай фракцияларын 

әртүрлі физика-химиялық әдістермен бөлу және тазалау мәселелерін, мұнайды 

өңдеудің негізгі термиялық, термокаталитикалық және гидрогенизациялық 

процестерін, жұмыс режимін, технологиялық параметрлер мен катализаторлардың 

үдерістері нәтижелеріне әсерін, мұнай өнімдерінің сапасын басқаруды, мұнай 

және мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық сипаттамаларын, олардың 

пайдалану, сондай-ақ, негізгі және жанама өнімдерді, өндіріс қалдықтарын еңбек 

қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау тұрғысынан 

процестердің ерекшелігі негізінде алу. 

М7.1 Микропроцессорлық және микроконтроллерлік жүйелерді жобалаудың қазіргі 

заманғы әдістері мен құру принциптері; қазіргі микропроцессорлар мен 

микроконтроллерлердің архитектурасы; МПС қосу және тестілеудің базалық 

схемалары; микропроцессорлар мен микроконтроллерлерді бағдарламалау, 

өнеркәсіптік контроллерлердің типтік серияларының құрылысы мен құрамын 

зерттеу; өнеркәсіптік контроллерлердің жұмыс принципі; технологиялық 

процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерінде өнеркәсіптік 

бақылаушылар шешетін міндеттер. 

М8 "Өндірістік практика 1" мақсаты білім алушыларды мұнай өңдеу зауытының 

жалпы зауыттық шаруашылығымен, технологиялық үдеріспен, үлгілік өндірістік 

жабдықпен таныстыру болып табылады. Стандарттау, еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы мәселелеріне, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

іс-шараларға белгілі бір назар аударылуы тиіс. 

12 Оқыту нәтижесі 
 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

ПК11 Пәнді оқыған білім алушы білуі тиіс: өнеркәсіптік химия-

технологиялық жүйелердің құрамы мен құрылымын; ХТЖ 

жобалау әдістемесін; ХТЖ жұмыс істеу тиімділігінің 

көрсеткіштерін; инженер-технолог маманының негізгі 

функцияларын; кәсіби саладағы ғылыми-техникалық ақпарат 

көздерін. Химиялық реакция технологиясын жобалауды; - 

химиялық және оларды алып жүретін физикалық процестерді 

интенсификациялаудың заманауи тәсілдерін пайдалануды; 

белгілі бір реакция клаасы үшін өнеркәсіптік реактордың жұмыс 

режимін негіздеуді және берілген жұмыс режимін қамтамасыз 

ететін аппарат құрылымын таңдауды; шикізаттың баламалы 

түрлерін талдауды және оны таңдауды негіздеуді; химиялық 

өнім өндірісінің технологиялық схемасының жалпы құрылымын 

жобалауды; материалдық шығындар (шикізат, жартылай 

фабрикаттар, қосалқы материалдар шығыны) мен энергия 

шығындарының нормативтерін бағалау үшін химиялық 

өндірістің материалдық және жылу баланстарын есептеуді; 

меңгеруі тиіс; технологиялық схемалардың жіктелуін – мерзімді, 

үздіксіз және аралас; химиялық-технологиялық жүйелер (ХТЖ), 

ХТЖ операторларының жіктелуі, операторлардың функциялары 

және кіші жүйелердің функциялары туралы түсініктердің болуы; 

өндірістің материалдық балансын және зауыттың материалдық 

ағындарының сызбасын, сондай-ақ зауыттың жалпы тауарлық 

балансын құрай білу; реакция технологиясын жобалай білу, 

химиялық процестер технологиясын әзірлеудің негізгі 

М1 



 

кезеңдерін білу; Химиялық-технологиялық жүйелер (ХТЖ), 

ХТЖ операторларының жіктелуі туралы түсініктердің болуы. 

ПК12 а) білім алушылар алатын білімдер: мұнайдың элементтік және 

фракциялық құрамы, мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі 

физикалық қасиеттері, мұнай және газ конденсаттарын өңдеудің 

негізгі бағыттары туралы. Б) білім алушылар алатын іскерліктер: 

мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі физика-химиялық 

сипаттамаларын өңдеу нұсқаларын одан әрі жетілдіру үшін 

анықтау. В) білім алушылардың алатын дағдылары: 

қарастырылған жүйелерді химия-технологиялық процестерге 

қолдану. Г) құзыреттіліктер: физикалық және химиялық 

эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, олардың нәтижелерін 

өңдеу қабілеті. 

М1.1 

ПК13 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: мұнайдың көмірсутекті 

және фракциялық құрамын, мұнай фракцияларының физикалық-

химиялық қасиеттерінің ерекшеліктерін және олардың негізгі 

көрсеткіштерін белгілеу және есептеу әдістерін, тауарлық мұнай 

өнімдеріне қойылатын пайдалану қасиеттері мен техникалық 

талаптарын, мұнайды және оның фракцияларын қайта өңдеу 

процестерінің теориялық негіздерін білуі; мұнай өңдеудің қазіргі 

заманғы технологиялық процестерін талдай білуі, мұнай және 

газды қайта өңдеудің ең маңызды процестерінің технологиялық 

есептерін жүргізуі тиіс. 

Құзыреттіліктер:мұнай фракцияларының физикалық-химиялық 

қасиеттерінің ерекшеліктері және олардың негізгі 

көрсеткіштерін анықтау және есептеу әдістері туралы білім алу; 

тауарлық мұнай өнімдеріне техникалық талаптар және 

пайдалану қасиеттері туралы білім алу; мұнай өңдеу 

процестерінің теориялық негіздері және оның фракциялары 

туралы білім алу. 

М2 

ПК14  а) білім алушы алған білімдер: пәнді оқу нәтижесінде 

білім алушы мұнай және мұнай өнімдерінің, табиғи, ілеспе және 

мұнай газдарының физикалық-химиялық қасиеттерімен; мұнай 

отындарын сынаудың біліктілік әдістерімен; шикізат және өнім 

сапасына қойылатын талаптармен танысады. Мұнай мен мұнай 

өнімдеріне, газға арналған мемлекеттік стандарттармен 

танысады. 

Б) білім алушылар алатын іскерліктер: мұнай мен мұнай 

өнімдеріне, газға физикалық-химиялық талдау жүргізе білу; 

зертханалық аспаптармен, химиялық ыдыстармен және 

реактивтермен жұмыс істей білу; мұнай өнімдерін пайдаланудың 

оңтайлы технологиялық, экономикалық, экологиялық 

шешімдерін қабылдау. 

В) білім алушылардың алған дағдылары: мұнай және мұнай 

өнімдерін, газды талдау бойынша стандарттармен, техникалық 

жағдайлармен, әдістемелермен жұмыс істеу. 

Г) құзыреттіліктер: мұнай өнімдері мен газдың сапасы мен 

стандарттау саласында алынған білімді қолдану. 

М2.1 

ПК15 "Химиялық өндірістердің екіншілік энергия ресурстары 

технологиясы" пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы істей 

білуі тиіс: - жылуэнергетикалық құрылғылар мен 

қозғалтқыштардың термодинамикалық есебін орындау; білуі 

М3 



 

тиіс: - сұйықтар мен газдардың статикасы мен динамикасының 

жалпы заңдарын, жылу алмасу теориясының негізгі ұғымдарын, 

термодинамика заңдарын, отындардың сипаттамаларын. Игеруі 

тиіс: саланың перспективалық даму талаптарына жауап беретін, 

тиімді жобалық әзірлемелерді алуды қамтамасыз ететін қазіргі 

заманғы әдістері; Құзыретті болуы тиіс: әртүрлі салалардың 

өнеркәсіптік кәсіпорындарында жұмыс істейтін электр 

станцияларының, жылу қондырғылары мен жылу 

машиналарының принципті жылу схемаларымен жұмыс істеу 

кезінде, жылу және тоңазытқыш аппараттар мен машиналардың 

циклдарын құру жұмыстары; 

ПК16 Пән " дәстүрлі емес энергия көздері» 

Күтілетін нәтижелер: А) білім алушылар алатын білімдер: 

энергияның дәстүрлі емес көздері туралы; энергияны алудың 

және түрлендірудің дәстүрлі емес әдістері туралы; энергияның 

негізгі балама көздерін; энергияның соңғы түрлерін дәстүрлі 

емес және жаңартылатын энергия көздерінен алу процестерінің 

принциптерін; табиғи энергия мен қайталама энергия көздерін 

жылу және электр энергиясына түрлендіру әдістерін. б) білім 

алушылар алатын іскерліктер: жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалану қондырғыларының принципті сұлбаларын құру. в) 

білім алушылар алатын дағдылар: энергетикалық энергия 

көздерінің параметрлерін, энергия ағынының тығыздығын 

бағалау бойынша есептер жүргізу; энергетикалық 

қондырғылардың ықтимал қуатын анықтау бойынша есептер 

жүргізу, оларды салу мүмкіндігін бағалау үшін негізгі 

конструктивтік параметрлерді алу. г) құзыреттіліктер: 

энергияның дәстүрлі емес көздері бойынша заманауи білім беру 

және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа 

білімді дербестіктің үлкен дәрежесімен иемденуге қабілеттілігі 

және дайындығы. 

М3.1 

ПК17 "Химиялық өндірістердің процестері мен аппараттары" пәнін оқу 

кезінде білім алушы: 

- отын құрамын, дисперсиялық жай-күйін және мұнай мен мұнай 

өнімдерінің фазалық ауысуын анықтай білу; мұнай, мұнай 

өнімдері мен газдарды өңдеудің ең тиімді сұлбасын таңдау; 

зертханалық және өндірістік жағдайларда кафедра тақырыбы 

бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу; алынған нәтижелерді 

өңдеу және талдау; отын, май және басқа да мұнай өнімдерінің 

қазіргі заманғы ассортиментін алу мақсатында мұнай шикізатын 

терең өңдеу технологиясының негіздерін, мұнай өңдеу 

саласындағы техникалық прогрестің негізгі бағыттарын білу. 

Білуі тиіс: химиялық өнеркәсіптің қарапайым типтік 

аппараттарын, оның ішінде сұйықтар мен газдарды сақтауға 

арналған ыдыстар мен аппараттарды, сорғылар мен 

желдеткіштерді іріктеумен құбыржолдық гидравликалық 

жүйелерді, сондай-ақ біртекті емес жүйелерді бөлуге арналған 

Гидромеханикалық жабдықтарды жобалау дағдысы; 

массаалмасу процестерін жүргізуге арналған жылуалмасу 

жабдықтары мен аппараттарды жобалау дағдысы; типтік химия-

технологиялық процестерді жүргізудің режимдік-технологиялық 

параметрлерін оңтайландыру әдістері және химиялық жабдықтар 

М4 



 

жұмысы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы өзін-өзі дамытуға, өзінің 

біліктілігі мен шеберлігін арттыруға, техника мен технология, 

математика, жаратылыстану және техникалық ғылымдар 

саласында жаңа білім алу қабілетіне; өзінің кәсіби қызметінде 

нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалануға; өркениетті 

дамыту және сақтау үшін қоршаған ортаны қорғау және 

табиғатты тиімді пайдаланудың рөлін түсінуге тиіс. 

ПК18 "Гидромеханикалық бөлу процестері" пәнін оқу нәтижесінде 

білім алушы химия, мұнай-химия, мұнай өңдеу өнеркәсібі мен 

құрылыс материалдары кәсіпорындарының технологиялық 

процестерінің, саланың негізгі машиналары мен аппараттарының 

құрылғыларының өту заңдылықтарының жалпы заңдарын білуі 

тиіс. 

Теориялық ережелерді меңгеру нәтижесінде білім алушы іс 

жүзінде сала процестері мен аппараттарының қазіргі заманғы 

теориясының негізгі қағидалары мен жалпы ережелерін, 

машиналар мен агрегаттарды жобалау, зерттеу және пайдалану 

әдістерін, сериялық технологиялық жабдықтарды таңдау 

принциптерін қолдана білуі тиіс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы химиялық технология 

процестері мен аппараттарын есептеудің жаңа әдістерін әзірлеуі 

тиіс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы кәсіптік қызметте 

жаратылыстану-ғылыми білімді қолдануда құзыретті болуы тиіс. 

Өндірістік есептерді шешу үшін заманауи химиялық 

технологиялар саласындағы білімді қолдану. Химиялық 

технология объектілері мен процестерін модельдеуді пайдалана 

отырып, материалдарды құрумен және өңдеумен байланысты 

өндірістік талдау міндеттерін қою және шешу. Заманауи 

химиялық технологиялар саласында теориялық және тәжірибелік 

зерттеулер жүргізу. Қазіргі заманғы жоғары технологиялық 

жабдықтарды енгізу, пайдалану және қызмет көрсету, оның 

жоғары тиімділігін қамтамасыз ету, химия-технологиялық 

өндірісте Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі ережелерін 

сақтау. 

М4.1 

ПК19 Химиялық-технологиялық процестерді зерттеу және өңдеу 

кезінде химиялық технология аппараттары мен процестер 

әдістері, теориялары, теңдеулері, заңдарын білу. Химиялық 

технологиялардың негізгі аппараттарының технологиялық 

есебін, соның ішінде материалдық, термодинамикалық, жылу, 

масса алмасу және гидравликалық есептерді жасау. Типтік 

химия-технологиялық процестерді жүзеге асыру үшін типтік 

жабдықтардың конструкциясын жасау және принциптерін білу. 

Типтік химия-технологиялық үрдістерді қарқындандырудың, 

тиімділікті жоғарылатудың және оңтайландырудың негізгі 

әдістерін білу. Қазіргі заманғы аппараттарды білу және 

пайдалана білу, олардан технологиялық бірізділікті жасау. 

Қандай аппаратта қандай процесті жүзеге асыруға болады? 

М6 

ПК20 Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы білімнің келесі 

нәтижелерін көрсетуі тиіс: білу керек: - импульсті, жылуды және 

массаны тасымалдау теориясының негіздерін; - ұқсастық 

М6.1 



 

теориясының жалпы принциптерін және химиялық-

технологиялық процестердің параметрлерін табу үшін негізгі 

критерийлерді; - гидравликаның негізгі заңдылықтарын; - жылу 

беру теориясының негіздерін; - фазалар бөлімінің еркін және 

қозғалмайтын шекарасы бар жүйелерде массаны беру 

теориясының негіздерін; - химиялық технологияның типтік 

процестерін, тиісті аппараттар мен оларды есептеу әдістерін. - 

Сұйықтар мен газдардың қозғалыс сипатын анықтау ; - жылу 

және масса беру процестерінің негізгі сипаттамаларын анықтау; 

- Нақты химиялық-технологиялық процесс үшін аппаратураны 

таңдау және параметрлерді есептеу; - химия-технологиялық 

өндіріс жұмысының тиімділігін бағалау; меңгеру: - құрал - 

жабдық жұмысының оңтайлы және тиімді технологиялық 

режимдерін анықтау әдістерін; - процестің технологиялық 

көрсеткіштерін анықтау әдістерін. Осылайша, пәнді оқу білім 

алушыда өндірістік-технологиялық қызмет саласында келесі 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал етеді: - регламентке 

сәйкес технологиялық процесті жүзеге асыру және 

технологиялық процестің негізгі параметрлерін, шикізат және 

өнім қасиеттерін өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалану 

қабілеті мен дайындығы.; 

ПК21 Мемлекеттік стандартта белгіленген талаптарға сәйкес маман: 

"мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы" пәні табиғи 

газдарды, газ конденсаттарын, мұнайды, көмірді, сланецтерді 

және басқа да жанғыш қазбаларды қайта өңдеу технологиясын 

қамтиды. Ол химиялық технология мәселелерінің кең ауқымын 

қамтитын мамандану пәндерін оқуға көшудің іргетасы болып 

табылады.   - көміртекті материалдар өндірісінің және 

отындарды өңдеудің көпвариантты технологиялық 

сұлбаларының мысалында білім алушылар инженерлік 

интеллект пен кәсіби жинақтылықты жасау үшін білім массивін 

қалыптастырады.  - "Мұнай және газ өңдеу технологиясы" пәні 

мамандық бойынша арнайы білімді қалыптастыру үшін пәндер 

кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

М7 

ПК22 Алынған білімді әлемдік деңгейдегі технологияларды, қазіргі 

заманғы аспаптық және бағдарламалық құралдарды пайдалана 

отырып, заманауи техникалық құралдарды, мехатрондық және 

робототехникалық құрылғылар мен жүйелерді (соның ішінде 

зияткерлік) әзірлеу, өндіру және пайдалану кезінде инженерлік 

міндеттерді шешу үшін қолдану. Автоматтандырылған 

технологиялық процеске қойылатын талаптар бойынша 

басқарушы контроллерді таңдауды жүргізе білу; Бақылау-өлшеу 

датчиктері мен атқарушы механизмдермен түйісудің 

құрылымын анықтау және құралдарын таңдау. 

М7.1 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі.; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 



 

Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1. Білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту: 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары: 

4. Кейс-стади: 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (АБ1 және АБ2) модульдің барлық құрамдас бөліктері 

бойынша жеке жүргізіледі және есепке алынады: 

1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни есептерді шешу, зертханалық жұмыстарды 

қорғау түрінде өткізілетін сабақтарда; 

2. Бақылау жұмыстарын уақтылы орындау; 

3. Қорытынды бақылау-пәндер бойынша емтихан тапсыру ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өтуі мүмкін. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндер силлабустарында келтіріледі.  

Негізгі әдебиет: 

1. Капустин, В.М.  Технология переработки нефти. Т.1. Первичная переработка нефти: 

Учебник / В.М. Капустин; рец.: С.Н. Хаджиев, А.Л. Санников.- Алматы: Эверо, 2016.- 456 

б. 

2. Капустин, В.М.  Мұнай өңдеу технологиясы. Т.1. Мұнайды біріншілік өңдеу: Оқу 

құралы / В.М. Капустин, С.Т. Танашев, Г.Ж. Пусурманов.- Алматы: Эверо, 2015.- 236 б.: 

ил.- ((Жоғары оқу орындарының обучающийсятері үшін оқулықтар мен оқу құралдары)).  

3. Кардашов, Г.А.  Физические методы интенсификации процессов химической 

технологии: Научное издание / Г.А. Кардашов.- Москва: Химия, 1990.- 208б. 

4. Сериков Т.П., Джусупова А.А. Технологические схемы переработки нефти и газа в Ка-

захстане. Б.З, Алматы, ТОО Эверо, 2000. 

5. Қалдыбаев, А.Қ.  Жалпы химиялық технология: Оқу құралы / А.Қ. Қалдыбаев.- 

Алматы: Бастау, 2018.- 244 б. 

6. Омарәлиев, Т.  Мұнай мен газды өңдеудің химиясы және технологиясы. 1 бөлім. 

Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері: оқулық / Т. Омарәлиев.- Астана: Фолиант, 2011.- 

504 б 

7. Омаров Х.Б., Әбсәт З.Б.  Мұнай, газ және көмірдің химиясы мен физикасы / Әбсәт З.Б. 

Омаров Х.Б.- Караганда: Е.А. Букетов атындағы КарМУ, 2010.  

8.Оразбаева, К.Н. Каталитикалық риформинг процесін математикалық модельдеу және 

оптиммизациялау арқылы қарқындандыру: техника ғылымдарының кандидаты ғылыми 

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты /  

9. Пұсырманова, Г.Ж.  Мұнай мен газдың химиясы мен физикасы: оқулық / Г.Ж. 

Пұсырманова, Надиров К.С. Дәуренбек Н.М.- Алматы: Эверо, 2014.- 348 б.  

10. Бишимбаева Г.К., Букетова А.Е., Надиров Н.К. Химия и технология нефти и газа. Изд. 

«Бастау» Алматы.- 2007. 280б. 

11. Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки 

нефти и газа, М., Химия, 1973 

12. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для 

вузов. Уфа: Гилем, 2012. 672 б.  

 

Дополнительная литература 

1. Қайырбеков, Ж.Қ.  Жалпы химиялық технологияның практикумы: оқу құралы / Ж.Қ. 

Қайырбеков, Е.А. Әубәкіров.- Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 102 б 

2. Оразбаева Кульман Нахановна; химия ғылымдарының докторы, 



 

профессор Т.П.Серіков; Атырау мұнай және газ институты.- 31 мамыр 2007.- Атырау: 

АИНиГ, 2007.- 25 б. 

3. КузнецовА.А., Кагерманов С.Н., Судаков Е.М. Расчеты процессов и аппаратов 

нефтеперерабатывающей промышленности, Л., Химия, 1974.  

4. Справочник нефтепереработчика: Справочник/Под ред. Г.А. Ластовкина, Е.Д. Радченко, 

М.Г. Рудина. Л.:Химия, 2006. 648 б.  

Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа.Под редакцией 

Бондаренко Б.И., М., Химия, 2003. 

 

 

A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды M ТNNP 08 

2 Модуль атауы 

 

«Мұнай-газ өңдеу және мұнай-химия өндірістерінің 

технологиясы» модулі 

1) TPUS 3302 Көмірсутек шикізатын өңдеу технологиясы 

(ПП / ЖК, 6 кредит) 

2) OKPG/PROGPPN 4306 Көмірсутек газдарын тазалау және 

каталитикалық өңдеу/ Газды және мұнайды өңдеу өнімдерін 

бөлу және тазарту процестері (ПП / ТК, 5 кредит) 

3)ITP/SBPPUS 3301 Термокаталитикалық үдерістерді 

интенсификациялау/ Көмірсутек шикізатын өңдеудің 

заманауи екінші процестері (ПП / ТК, 5 кредит) 

4) CFTPP/ NI 4307 Химия, полимерлер өндірісінің физикасы 

және технологиясы/Мұнай-химия өндірісінің технологиясы / 

Катализ теориясы және химия өндірісіндегі каталитикалық 

үрдістер (ПП / ТК, 6 кредит) 

5) NSTKPNP/NI 4309 Мұнай-химия өнімдерінің ірі тоннажды 

өндірісінің технологиясы және мұнай-химия өндірісінің 

технологиясы/Газ-химия өндірісінің технологиясы (ПП/ТК, 6 

кредит) 

6) PP 3224 Өндірістік практика 2 (БП /ЖК, 6 кредит) 

3 Модуль 

жасақтаушылары 

Жунусова Э.Б., Абилхаиров А.И., Карешова Ж.К., Законова 

А.Е., Наурызбаева А.Д., Себепқалиева Н.Н. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

Химия және химиялық технология 

5 Модульды жүзеге 

асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра кафедра 

Химия және химиялық технология 100 

6 Модульды игеру 

ұзақтығы 

семестр және оқу 

жылы 

5, 6,7,8 семестры 

7 Оқыту тілі және 

бағалау 

Қазақ, орыс, ағылшын 

8 Академиялық 

кредиттер саны 

34 кредит/ 1020 сағат 

9 Модульдың 

пререквизиттері 

Мұнайды атмосфералық-вакуумды айдаудың қазіргі заманғы 

процестері / Мұнай мен газды өңдеудегі деструктивті емес 

процестері 

Термокаталитикалық процестерді интенсификациялау / 

Көмірсутек шикізатын өңдеудің қазіргі заманғы екіншілік 

процестері 



 

Химия өндірісінің қайталама энергия ресурстары 

технологиясы / дәстүрлі емес энергия көздері 

Химия, физика және полимерлер өндірісінің технологиясы/ 

Мұнай-химия өндірістерінің технологиясы 

Химиялық өндірістердің заманауи процестері мен 

аппараттары / массаалмасу үдерістері мен аппараттарын 

есептеудің қазіргі заманғы бағдарламалары 

Химиялық технологияның жылу және масса алмасу 

процестері / Химиялық өндірістердің негізгі процестері мен 

аппараттары 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Модуль "мұнай-химия өндірістерін өндіру технологиясы" курсының бағдарламасына 

сәйкес базалық пәндердің бірі болып табылады. 

- талдау нәтижелері бойынша шикізатты дайындау және мұнай-химия өндірісінің жартылай 

өнімдері мен өнімдерін бөлу технологиялық процестерін жүргізудің практикалық 

тәжірибесін алу; технологиялық режим нормаларынан ауытқу себептерін жою және алдын 

алу. 

11 Модуль мақсаты 
 

М1 "Көмірсутек шикізатын өңдеу технологиясы" пәнін оқытудың мақсаты білім 

алушылардың органикалық заттар технологияларының теориялық негіздері 

мен технологиялық принциптерін талдай білуі және әзірлей білуі, органикалық 

заттарды қайта өңдеудің технологиялық сұлбаларын жетілдіру мәселелерін 

тиімді шеше білуі, зауыттардағы қондырғыларды комбинациялау, қазіргі 

заманғы отандық және шетелдік қайта өңдеу процестерінің көрсеткіштерін 

салыстыру бойынша, органикалық заттар технологиясындағы экология 

мәселелері бойынша оңтайлы шешімдер қабылдай білуі болып табылады. 

М2 "Көмірсутек газдарын тазалау және каталитикалық өңдеу" пәнінің мақсаты: газ 

тәрізді көмірсутек шикізатының негізгі сипаттамаларын оқып, газдардың 

жіктелуін меңгеру. Білім алушылармен газды өңдеудің негізгі принциптерімен, 

газды өңдеудің технологиялық процестерінде қолданылатын аппараттардың 

типтерімен таныстыру. Газды өңдеудің негізгі технологиялық сұлбаларының 

сипаттамасын қарастыру. ГӨЗ қондырғыларында табиғи және ілеспе газды 

дайындау және өңдеу технологиясы бойынша білімді қалыптастыру. 

М2.1 "Газды және мұнайды қайта өңдеу өнімдерін бөлу және тазарту процестері" 

пәнінің мақсаты ГӨЗ қондырғыларында табиғи және ілеспе газды дайындау 

және қайта өңдеу технологиясы бойынша білімді қалыптастыру болып 

табылады. Пәнді оқыту мақсаты табиғи және ілеспе көмірсутекті газдарды бөлу 

үрдістерінің теориялық негіздерін және бөлу қондырғыларының процестері 

мен аппараттарын есептеу әдістерін оқып үйрену болып табылады. Газ өңдеу 

зауыттарының өнім сапасының көрсеткіштерін белгілеудің және газ 

сұйықтығын бөлу режимін таңдаудың негізгі принциптері берілген. 

М3 "Термокаталитикалық үрдістерді интенсификациялау" пәнінің мақсаты мұнай 

мен газды қайта өңдеу үрдістерінің химизм негіздерін оқып үйрену; мұнай мен 

газды қайта өңдеу үрдістерінің негізгі заңдылықтарын оқып үйрену; мұнай мен 

газды қайта өңдеу технологиялық үрдістерінің әртүрлілігі және олардың 

технологиялық ресімдеуінің ерекшеліктері туралы түсінік алу; мұнай 

шикізатын термиялық және каталитикалық өңдеу саласындағы өнеркәсіптің 

қазіргі жағдайы туралы білім беру; 

М3.1 "Мұнай және газ өңдеудің қазіргі екінші үрдістері" пәнінің мақсаты мұнай 

және газ шикізатын термиялық және каталитикалық өңдеу процестерін зерттеу 



 

болып табылады. 

М4 "Химия, физика және полимерлерді өндіру технологиясы" пәні білім 

алушылармен полимерлер туралы ғылым негіздерімен және оның маңызды 

қосымшаларымен таныстырады, олар ғылыми-зерттеу мекемелерінде, сондай-

ақ кәсіпорындарда ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау және өндірісте 

жұмыс істеу үшін қажетті. Полимерлер туралы ғылым салыстырмалы жас; ол 

органикалық, Физикалық химия мен физиканың жер қойнауында пайда болды 

және қазіргі уақытқа макромолекулалардың, полимерлік денелердің қасиеттері, 

оларды синтездеу және пайдалану жолдары туралы түсініктердің біртұтас тұтас 

кешеніне біріктіретін білімнің дербес саласына айналды. 

М4.1 "Мұнай-химия өндірісінің технологиясы" пәнінің мақсаты-білім алушыларда 

теориялық негіздер бойынша жүйелі білімді қалыптастыру, мұнай мен газды 

бастапқы және қайталама өңдеу өнімдерінің базасында органикалық 

қосылыстарды қолдану салалары мен мұнай химиясы мен органикалық синтез 

технологиясы дамуының негізгі бағыттарын зерттеу болып табылады. 

М4.2  Пәннің мақсаты мұнай өңдеудегі, газ және қатты отындардың (крекинг, 

риформинг, гидротазалау, алкилдеу, полимерлеу, изомерлеу, қатты отындарды 

өңдеу) каталитикалық үрдістерінің негізін үйрету, әр түрлі катализатордағы 

көмірсутектердің каталитикалық өзгеру заңдылықтарын көрсету, үрдіс 

параметрлерінің алынатын өнім шығымына және сапасына әсерін үйрену.  

М5 "Мұнайхимиялық синтез және мұнайхимиялық өнімдердің ірі тоннажды 

өндірісінің технологиясы" пәнінің мақсаты мұнайхимиялық шикізаттан 

органикалық өнімдердің қазіргі заманғы ірі тоннажды өндірісінің 

технологиясын оқып үйрену мұнай өңдеу өнімдерін өңдеу процестері, 

химиялық қосылыстардың айналу механизмі, техникалық материалдардың 

қасиеттері, химиялық заттардың қолданылуы туралы қазіргі ғылыми түсінік 

алуға мүмкіндік береді. 

М5.1 "Газохимиялық өндіріс технологиясы" пәнінің мақсаты-білім алушыларда 

мұнай, мұнай өнімдері және табиғи газдардың қасиеттері туралы курстың 

негізгі ұғымдарын қалыптастыру; мұнай өнімдерін бөлу және зерттеу әдістерін 

түсінуді қамтамасыз ету; мұнай және газ құрамына кіретін қосылыстардың 

негізгі кластарының қасиеттері мен реакциялары туралы білім беру; мұнай 

шикізаты мен көмірсутекті газдарды өңдеу процестерін ашу; отын мен 

майлардың негізгі түрлерінің құрамы мен пайдалану қасиеттері туралы 

М6 "Өндірістік практиканың 2" мақсаты негізгі құзыреттілікті бекіту, оқытылып 

жатқан мамандық бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет 

тәжірибесін игеру болып табылады. 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

ПК23 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы бірқатар революциялық 

өзгерістерге ұшыраған органикалық заттарды өңдеудің қазіргі 

заманғы технологиясын білуі тиіс. Реакция механизмдері туралы 

білім тереңдеді, физика-химиялық әдістер практикасына берік 

кірді. Теориялық ережелерді меңгеру нәтижесінде білім алушы 

технологиялық процестердің ағымдық схемасын әзірлей білуі, 

реакторлардың негізгі технологиялық есебін, пластмасса 

өндірісінің материалдық баланстарын жүргізе білуі тиіс. Оқу 

нәтижесінде білім алушы алған арнайы және инженерлік білімді 

меңгеруі тиіс. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы қазіргі 

өндірістің күрделі практикалық мәселелерін шешуде құзыретті 

болуы тиіс. 

М1 



 

ПК24 "Көмірсутекті газдарды тазалау және каталитикалық өңдеу" 

пәнін оқу нәтижесінде білім алушы табиғи және ілеспе газдарды 

өңдеудің химиялық технологиясы және екінші мұнай шикізатын 

қайта өңдеу саласындағы әлемдік жетістіктер туралы, химиялық 

технология және мұнай химиясы саласындағы энергия және 

ресурс үнемдеу мәселелері туралы білуі тиіс; көмірсутекті 

шикізаттың жіктелуін, газдарды дайындау және бөлудің 

технологиялық үдерістерінің өтуінің жалпы заңдылықтарын 

білуі тиіс. Газ және газ конденсатын өңдеуде қолданылатын 

процестердің теориялық негіздері. Теориялық ережелерді 

меңгеру нәтижесінде білім алушы Мұнай және газ шикізатын 

өңдеу процестерінің физикалық-химиялық қасиеттерінің өзгеру 

ерекшеліктері мен заңдылықтарын түсіндіре білуі тиіс; берілген 

физика-химиялық және пайдалану қасиеттері бар мұнай өңдеу 

және мұнай химиясы өнімдерін алуды қамтамасыз ете білуі тиіс. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы конструкторлық-

технологиялық құжаттарды дайындаудың қазіргі заманғы 

бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі 

тиіс. Технологиялық процестерді талдау әдістері және олардың 

алынатын бұйымдардың сапасына әсері. Жабдық жұмысының 

оңтайлы және ұтымды технологиялық режимдерін анықтау 

әдістерімен. Химиялық реакторлардағы процестерді есептеу 

және талдау әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы кәсіптік қызметте 

жаратылыстану-ғылыми білімді қолдануда құзыретті болуы тиіс. 

Өндірістік есептерді шешу үшін заманауи химиялық 

технологиялар саласындағы білімді қолдану. Химиялық 

технология объектілері мен процестерін модельдеуді пайдалана 

отырып, материалдарды құрумен және өңдеумен байланысты 

өндірістік талдау міндеттерін қою және шешу. Заманауи 

химиялық технологиялар саласында теориялық және тәжірибелік 

зерттеулер жүргізу. 

М2 

ПК25 "Газды және мұнайды қайта өңдеу өнімдерін бөлу және тазарту 

процестері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: А) 

білім алушылар алатын білімдер: табиғи және ілеспе газдарды 

өңдеудің химиялық технологиясы саласындағы әлемдік 

жетістіктер туралы, химиялық технология және мұнай химиясы 

саласындағы энергия және ресурс үнемдеу мәселелері туралы; 

Қазақстан Республикасында көмірсутекті шикізатты қайта өңдеу 

проблемалары туралы. б) білім алушылар алатын іскерліктер: 

Мұнай және газ шикізатын өңдеу процестерінің физикалық-

химиялық қасиеттерінің өзгеру ерекшеліктері мен 

заңдылықтарын түсіндіре білу; берілген физикалық-химиялық 

және пайдалану қасиеттері бар мұнай өңдеу және мұнай 

химиясы өнімдерін алуды қамтамасыз ете білу. в) білім 

алушылардың алған дағдылары: берілген сападағы өнімді алу 

үшін және берілген қасиеттері бар Қазақстанның шикізат 

базасын пайдалану дағдысы; болжамды есептеулерді жүргізу 

үшін математикалық модельдеу әдісін пайдалану дағдысы. г) 

құзыреттіліктер: өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен 

шеберлігін арттыруға дайындық, Жаратылыстану ғылымдары 

саласында жаңа білім алу қабілеті; өркениетті дамыту және 

М2.1 



 

сақтау үшін қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді 

пайдаланудың рөлін түсіну. Кәсіптік қызметте жаратылыстану-

ғылыми пәндердің негізгі заңдарын қолдану қабілеті мен 

дайындығы; теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін 

қолдану қабілеті; регламентке сәйкес технологиялық процесті 

жүзеге асыру қабілеті мен дайындығы және мұнай шикізатын 

қайта өңдеудің технологиялық процестерінің негізгі 

параметрлерін өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалану; 

физикалық және химиялық эксперименттерді жоспарлау және 

жүргізу, олардың нәтижелерін өңдеу және қателіктерді бағалау, 

физикалық және химиялық процестер мен құбылыстарды 

математикалық моделдеу қабілеті. 

 г) компетенции: подготовки формируется комплекс 

социальных, коммуникативных, информационных компетенций, 

предназначенных для выполнения различных видов научной 

исследовательской деятельности в соответствии с уровнем своей 

квалификации. 

а) студент білуі керек: ғылыми зерттеулердің негізгі әдістерін, 

зерттеу жұмыстары ұйымының заманауи зерттеу әдістері, 

зерттеу қызметтерінің нәтижелерін  рәсімдеудің жалпы 

талаптары; 

б) студент жасай алуы керек: өзінің жеке ғылыми-зерттеу 

қызметінің жоспарлау, библиографиялық жұмысты заманауи 

ақпаратттық технологияларды пайдаланып отырып жүргізу;  

в) студент қабілетті: ғылыми әдебиеттерді іздеуге, 

жинақтауге, ғылыми ақпараттарды өңдеуге  

г) компетенция: өзінің квалификация деңгейіне сәйкес ғылыми 

зерттеу жұмыстарының әр түрлі түрлерін жасауға арналған 

ақпараттық, әлеуметтік, коммуникативті компетенциялар 

М2.2 

ПК26 "Көмірсутек шикізатының термокаталитикалық үрдістерін 

интенсификациялау" пәні: білім беруді қамтамасыз етеді: 

көмірсутек шикізатын өңдеудің термиялық үрдістерінің 

параметрлері мен технологиясын анықтайтын химия негіздері; 

көмірсутек шикізатын өңдеудің термокаталитикалық 

үрдістерінің параметрлері мен технологиясын анықтайтын 

химия негіздері; көмірсутек шикізатын өңдеудің 

гидрокаталитикалық үрдістерінің параметрлері мен 

технологиясын анықтайтын химия негіздері; мұнайды тереңдетіп 

өңдейтін отын профилі бойынша жұмыс істейтін 

кәсіпорындардың технологиялық схемаларының типтері.; 

іскерліктер:-көмірсутек шикізатын физикалық-химиялық 

қасиеттеріне байланысты Өңдеудің оңтайлы технологиясын 

таңдау; - көмірсутек шикізатын өңдеу технологияларына 

салыстырмалы талдау жүргізу; - Мұнай және газ өңдеу 

процестерінің нысаналы өнімдерінің сапасы мен шығысына 

технологиялық параметрлердің әсерін бағалау. Технологиялық 

сызбаларды оқу; дағдылар: технологиялық сызбада негізгі 

машиналар мен аппараттарды графикалық кескіндеме бойынша 

сәйкестендіру; технологиялық сызбаларды құрастыру кезінде 

мұнай-газ өңдеу аппараттарының ағынды байламдарын 

бейнелеу; технологиялық сызбаларды синтездеу; 

Құзыреттіліктер: - химиялық қосылыстардың әртүрлі 

М3 

 



 

сыныптарында Заттың құрылысы, химиялық байланыстың 

табиғаты туралы білімді қоршаған әлемде өтетін химиялық 

процестердің механизімін және материалдардың қасиеттерін 

түсіну үшін пайдалану; технологиялық процестерді әзірлеу 

кезінде нақты техникалық шешім қабылдауды негіздеу; оларды 

қолданудың экологиялық салдарларын ескере отырып, 

техникалық құралдар мен технологияларды таңдау; кәсіби 

қызмет міндеттерін шешу үшін химиялық элементтердің, 

қосылыстар мен материалдардың қасиеттерін білу. 

ПК27 Күтілетін нәтижелер "қайта өңдеудің қазіргі қайталама 

процестері" пәнін оқу кезінде: а) білім алушылар алатын білім – 

көмірсутек шикізатын қайта өңдеудің қайталама процестері – 

Мұнай және газды қайта өңдеу бойынша мамандарды 

даярлаудағы негізгі арнайы пәндердің бірі. МЖМБС белгілеген 

талаптарға сәйкес маман мотор отындары мен басқа да мұнай 

өнімдерінің қазіргі заманғы ассортиментінің қосымша санын алу 

мақсатында мұнай қалдығын екінші рет қайта өңдеу 

технологиясының негіздерін білуі тиіс. Б) білім алушылар 

алатын іскерліктер – мұнай мен газды қайта өңдеудің қайталама 

процестерінің технологиялары саласындағы соңғы әзірлемелерде 

бағдарлау, зерттелетін процестерді пайдалана отырып әртүрлі 

кенорындардағы мұнайды қайта өңдеу нұсқаларын әзірлеу; 

қондырғылардың материалдық баланстарын есептеу, 

өнеркәсіптік жабдықтың технологиялық есебін жүргізу; в) білім 

алушылар алатын дағдылар – мұнай шикізатының термиялық 

және каталитикалық өзгеруін зерттеу мақсатында зертханалық 

жабдықтармен жұмыс істей білу; шикізат пен алынатын 

өнімдерді талдау;; г) құзыреттілік – мұнай өңдеу саласында 

білімді қалыптастыру, болашақ мамандардың ақыл-ойының 

техникалық қоймасы мен инженерлік ойлау үшін білімді 

дамыту. 

М3.1 

ПК28 "Полимерлер өндірісінің химиясы, физикасы және 

технологиясы" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: 

заттың полимерлік жай-күйінің ерекшеліктерін және соған 

байланысты физикалық, механикалық және химиялық 

қасиеттердегі төмен молекулалық қосылыстардың әдеттегі 

қасиеттерімен салыстырғанда айырмашылықтарды; меңгеруі 

тиіс: жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеу әдістерінде 

бағдарлануы, полимердің құрылысы мен химиялық, физикалық, 

механикалық қасиеттері мен қолдану мүмкіндігі салалары 

арасындағы байланысты табуы тиіс.; білуі тиіс: полимерлердің 

негізгі қасиеттерін синтездеу және зерттеу саласында жоғары 

молекулалық қосылыстармен жұмыс істеудің кейбір дағдыларын 

белгілі полимерлердің қасиеттері мен олардың 

композицияларын болжау үшін, сондай-ақ берілген қасиеттері 

бар Полимерлік материалдарды бағытталған әзірлеу үшін 

алынған теориялық білім мен іскерлікті пайдалану. "Химия, 

физика және полимерлерді өндіру технологиясы" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы құзыретті болуы керек: Заманауи 

компьютерлік технологиялардың көмегімен ғылыми 

эксперименттердің нәтижелерін алу және өңдеу қабілеті; 

қысқаша есептер мен презентациялар түрінде алынған 

М4 



 

нәтижелерді ұсыну дағдыларын меңгеру; химиялық 

материалдармен физикалық және химиялық қасиеттерін ескере 

отырып қауіпсіз жұмыс істеу әдістерін меңгеру. 

ПК29 Білім алушылар алатын білімдер: - көмірсутек шикізатын өндіру 

және оны химиялық өңдеуге дайындау;-мұнай-химия синтезі 

өнімдерін өндіру тәсілдері мен ерекшеліктері; - технологиялық 

режим нормалары, химизм, энергетика және технологиялық 

процестердің негізгі жабдықтары; - білім алушылар алатын 

іскерліктер: - мұнай-химия өндірісінің технологиялық 

процестері үшін материалдық және энергетикалық есептерді 

орындау; - техникалық-экономикалық тұрғыдан есептеу 

нәтижелерін талдау; - мұнай-химия синтезі процестерінің 

технологиялық сұлбаларын құру және сипаттау.; құзыреттілік: 

Негізгі органикалық және мұнайхимиялық синтез өнімдерінің 

пайдалану және технологиялық қасиеттерінің ассортиментін, 

мұнайхимиялық синтез өнімдерін алу технологиясының 

кемшіліктері мен артықшылықтарын білу. 

М4.1 

 а) студент білуі керек: Мұнайхимия және мұнайөңдеу 

өндірісінің дамуның ең негізгі мәселесі болып химиялық 

үрдістерді басқару. Химиялық үрдістерді басқару химиялық 

реакторларда жүретін реакциялардың жүру қабілетімен, 

физикалық үрдістердегі физико-химиялық заңдылықтарымен 

анықталады. Химиялық үрдістерді басқару үшін катализдік 

теорияның ғылыми принциптерін білуі керек, каталитикалық 

жұмысты жүргізу үшін катализатордың химиялық құрамын 

дұрыс таңдай алуы керек.  

б) студент жасай алуы керек: катализ теориясы бойынша 

негізгі білімдерді қолдану; көрсетілген қасиеттері бойынша 

катализаторды синтездеу әдісін білу; катализаторларды 

зертханалық жағдайда зерттеу жұмыстарын жүргізу; катализатор 

синтезі үшін тиімді шарттарды таңдау үшін эксперименттік 

зерттеу нәтижелерін өңдеу; катализатор қасиеттерін зерттегенде 

қондырғыларды қолдану; жаңа әдістерді ойлап табу және 

көрсетілген қасиеті бар катализаторларды синтездеу үшін 

анықтамалық әдебиеттер мен каталогтарды қолдану;   

в) студент қабілетті: тәжірибе нәтижелерін сандық және 

сапалық талдай алу, тәжірибенің тиімді әдісін таңдау;  

г) компетенция: өзін өзі бағалуға дайын болу; өзін өзі 

дамытудың әлеуметтік мәдениетті құндылықтары, маңызды 

мәселелер мен үрдістерді ғылыми талдауға қабілетті болу; химия 

ғылымының әдістерін әр түрлі кәсіби қызметтерде тәжірибе 

жүзінде қолдана алу; студенттерді кәсіби түрде өзін өзі дамыта 

алуға қабілеттілігін дайындау, кәсіби қызметі нәтижелерін 

талдауға қабілеттілігі. 

М4.2 

ПК30 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білуі тиіс:-технологиялық 

процестің физикалық-химиялық негіздерін;-зерттелетін 

өндірістердің арналуын, шикізаттарын, катализаторларын және 

алынатын өнімдерін; - процестердің параметрлері мен 

технологиялық сызбаларын; - негізгі құрал-жабдықтың 

арналуын, конструкциясының ерекшеліктерін және құрылымын; 

- процестердің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін; - 

технологиялық өндірістердің экологиялық қауіпті аймақтарын 

М5 



 

және экологиялық таза режимде процесті жүргізудің мүмкін 

шарттарын; - Халықаралық бірлік жүйесіндегі (ӨҚ) барлық 

физикалық-химиялық шамалардың атаулары мен белгілерін; - 

технологиялық); меңгеру: - технологиялық үрдістердің 

параметрлерін таңдауды негіздеу; - технологиялық үрдістің 

сипаттамасы бойынша операциялық сызбаны құрастыру; - 

технологиялық сұлбаларды оқу; - мұнай-химия өндірісінің 

материалдық баланстарын құру және есептеу; - Анықтамалық 

және техникалық әдебиетті пайдалану. 

ПК31 Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: "газ-химия 

өндірістерінің технологиясы" пәнінің бағдарламасын мұнай, 

мұнай өнімдері және табиғи газдардың қасиеттерін, оларды бөлу 

және зерттеу әдістерін; Мұнай және газ құрамына кіретін 

қосылыстардың негізгі кластарының қасиеттері мен 

реакцияларын; мұнай шикізаты мен көмірсутекті газдарды өңдеу 

процестерін; мұнай химиясының даму перспективаларын және 

оны қайта өңдеу өнімдерін пайдалануды. білуі тиіс: мұнай 

компоненттерін бөлуге және зерттеуге арналған технологиялық 

қондырғының қарапайым сызбасында талдануы; отын мен 

майлардың негізгі түрлерінің құрамы мен пайдалану қасиеттері 

туралы деректерді пайдалану. білуі тиіс: Мұнай және мұнай 

өнімдерінің құрамын зерттеу әдістемесін. 

М5.1 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі.; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1. Білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту: 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары: 

4. Кейс-стади: 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (АБ1 және АБ2) модульдің барлық құрамдас бөліктері 

бойынша жеке жүргізіледі және есепке алынады: 

1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни есептерді шешу, зертханалық жұмыстарды 

қорғау түрінде өткізілетін сабақтарда; 

2. Бақылау жұмыстарын уақтылы орындау; 

3. Қорытынды бақылау-пәндер бойынша емтихан тапсыру ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өтуі мүмкін. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндер силлабустарында келтіріледі.  

Негізгі әдебиет: 

1. Мун. Г.А.  Межмакромолекулярные комплексы и композиционные материалы на их 

основе: учебное пособие / Г.А. Мун, Хуторянский В.В., Уркимбаев П.И. Нуркеева З.С.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 116 б. 



 

2. Қалдыбаев, А.Қ.  Жалпы химиялық технология: Оқу құралы / А.Қ. Қалдыбаев.- 

Алматы: Бастау, 2018.- 244 б. 

3. Мансұров, З.А.  Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы / З.А. Мансұров, 

Б.Я. Колесников.- 4-басылым, өңд., толықт.- Алматы: Print-S, 2012.- 296 б. 

4. Мун. Г.А.  Макромолекулааралық комплекстер және олардың негізіндегі 

композициялық материалдар: оқу құралы / Г.А. Мун, Үркімбаева П.И. Нұркеева З.С.- 

Алматы: Қазақ университеті, 2008.- 116 б.- (Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

Университеті).  

5. Химия нефти и газа. часть 1: Учебник / С.В. Покровская.- Новополоцк: Химическая 

технология производства органических веществ, 2003.- 47 б.  

6. Надиров   Н.К.   Высоковязкие   нефти   и   природные   битумы.   Т.   1-5.   - Алматы.: 

Гылым, 2001. -2000б. 

7. Сериков     Т.П.      Перспективные     технологии     переработки      нефтей 

Казахстана. -Алматы.: Гылым, 2001. – 276б. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды М SSPRPN 09 

2 Модуль атауы 

 

"Мұнай өңдеу және мұнай химиясы үдерістерінің 

қазіргі жағдайы және даму перспективалары" модулі 

1) SSUCTP/ANP 4305 Химиялық-технологиялық 

процестерді басқарудың заманауи жүйелері / Мұнай-газ 

өңдеу өндірістерін автоматтандыру (ПП/ТК, 5 кредит))  

2) Мұнай-газ кәсіпорындарының инновациялық 

технологияларын жобалау/ Мұнай-химия 

кәсіпорындарының инновациялық технологияларын 

жобалау (ПП / ТК, 6 кредит) 

3) PTUPNG/ PTPP4303 Мұнай мен газды тереңдетіп 

өңдеудің перспективалық технологиялары / Полимерлер 



 

өндірісінің перспективалық технологиялары (ПП / ТК, 8 

кредит) 

4) TEENP / OUNP 4304 Мұнай-газ өңдеу 

кәсіпорындарының техникалық-экономикалық 

тиімділігі/ Мұнай-химия өндірісін басқаруды 

ұйымдастыру (ПП/ ТК, 6 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Жунусова Э.Б., Абилхаиров А.И., Карешова Ж.К., 

Законова А.Е., Наурызбаева А.Д., Себепқалиева Н.Н. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

Химия және химиялық технология 

 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Химия және химиялық 

технология 

 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

5,6,7,8  семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс, ағылшын 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

  31 кредит/  750 сағат 

9 Модульдың 

пререквизиттері 

Математика, физика, мұнайды атмосфералық-вакуумды 

айдаудың қазіргі заманғы процестері / Мұнай мен газды 

өңдеудегі құрылымдық емес процестер 

Термокаталитикалық процестерді интенсификациялау / 

көмірсутек шикізатын өңдеудің қазіргі заманғы 

қайталама процестері 

Химия өндірісінің қайталама энергия ресурстары 

технологиясы / дәстүрлі емес энергия көздері 

Химиялық өндірістердің заманауи процестері мен 

аппараттары / массаалмасу үдерістері мен аппараттарын 

есептеудің қазіргі заманғы бағдарламалары 

Химиялық технологияның жылу және масса алмасу 

процестері / Химиялық өндірістердің негізгі процестері 

мен аппараттары 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

"Мұнай өңдеу процестерінің қазіргі жай-күйі және даму перспективалары" модулі білім 

алушыда мұнай газ өңдеу кәсіпорындарының қазіргі жай-күйі, даму болашағы, мұнай-газ 

өңдеу процестерін автоматтандыру және тиімділік көрсеткіштерін есептеу саласындағы 

негізгі теориялық түсініктерді қалыптастырудан тұрады. 

11 Модуль мақсаты 

М1 "Химия-технологиялық өндірісті басқарудың заманауи жүйелері" пәнінің мақсаты-

білім алушылардың бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтандыру құралдарын, 

технологиялық процестерді бақылау мен реттеудің қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану саласында білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру болып 

табылады. Практикалық сабақтар дәрістік материалды бекітуге, білім алушыларда 

пәнді зерттеу тәсілін дамытуға мүмкіндік береді. 

М1.1 "Мұнай – газ өңдеу өндірістерін автоматтандыру" пәнінің басты мақсаты-білім 

алушылардың бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтандыру құралдарын, 

технологиялық процестерді бақылау мен реттеудің заманауи әдістерін қолдану 

саласында білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Зертханалық-

практикалық сабақтар дәрістік материалды бекітуге, білім алушыларда пәнді 

зерттеуге зерттеу жұмыстарын дамытуға мүмкіндік береді. 



 

М2 "Мұнай-газ кәсіпорындарының инновациялық технологиялары" пәнін оқытудың 

мақсаты мұнай-газ жабдықтарын жобалау саласында білім алушылардың білімін 

кеңейту және тереңдету, аппараттарды технологиялық және механикалық есептеу 

әдістемелерін оқу және орындау, мұнай өңдеу және мұнай-химия зауыттарында, 

мұнай, мұнай өнімдерін және газды өндіру, сақтау және қолдану бойынша 

кәсіпорындар мен ұйымдарда, сондай-ақ ғылыми және жобалау ұйымдарында 

жұмыс істеу үшін мамандар даярлау болып табылады. 

М2.1 "Мұнай-химия кәсіпорындарының инновациялық технологиялары" пәнінің мақсаты 

органикалық заттарды өндіру және қайта өңдеу үшін негізгі және арнайы құрал-

жабдықтардың жұмыс істеу принципін, оның негізгі тораптары мен бөлшектерімен 

танысудан тұрады. 

М3 "Мұнай мен газды тереңдетіп өңдеудің перспективалы технологиялары" пәнін 

оқытудың мақсаты мұнай мен газды тереңдете өңдеу саласында білім 

алушылардың білімін кеңейту және тереңдету, өндірістің осы саласының дамуын 

болжау, мұнай мен газды тереңдете өңдеу процестерінің жай - күйі мен даму 

перспективаларын зерттеу, мұнай өңдеу және мұнай-химия зауыттарында, мұнай, 

мұнай өнімдері мен газды өндіру, сақтау және қолдану бойынша кәсіпорындар мен 

ұйымдарда, сондай-ақ ғылыми және жобалау ұйымдарында жұмыс істеу. 

М3.1 "Полимерлер өндірісінің перспективті технологиялары" пәнінің мақсаты - 

полимерлерді өндіру және қайта өңдеу технологиясын оқу полимерлерді қайта 

өңдеу процестері, химиялық қосылыстардың айналу механизмі туралы заманауи 

ғылыми түсінік алуға мүмкіндік береді. 

М4 "Мұнай-газ өңдеу кәсіпорындарының техникалық-экономикалық тиімділігі" 

пәнінің мақсаты өндірісті ұйымдастыру негіздері, заманауи экономикадағы 

кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық қызметінің формалары мен әдісі және 

практикалық инеженерлік жұмысқа қажетті нарық жағдайында білім алу болып 

табылады. 

М4.1 "Мұнай-химия өндірістерін басқаруды ұйымдастыру" пәнін оқытудың мақсаты 

өндірісті ұйымдастыру негіздері, кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық 

қызметінің формалары мен әдістері және қазіргі экономикадағы нарық жағдайында 

тәжірибелік инженерлік жұмыс үшін қажетті білім алу болып табылады. 

М8 Диплом алдындағы практиканың мақсаты білім алушылар практикадан өтетін 

кәсіпорынның, мекеменің және ұйымның жұмысын терең зерделеу негізінде 

жоғары оқу орнында оқу процесінде білім алушылардың алған білімдерін бекіту, 

сондай-ақ өндірістік дағдылар мен озық әдістерді меңгеру болып табылады. 

Практиканың мақсаты білім алушыларды осы кәсіпорынның даму 

перспективаларын көруге үйрету, технологиялық процестердің негізгі 

жабдықтарының құрылымын жетілдіру мүмкіндіктерімен және жаңа техникамен 

таныстыру, энергетикалық шығындарды төмендету және энергия ресурстарын 

үнемдеу жолдарын табу, қолданыстағы жабдықтарды жетілдірумен байланысты 

өнертапқыштық және рационализаторлық әзірлемелерді жүргізу; 

М8.1 "Өндірістік практиканың 3" мақсаты: практикалық жұмыс тәжірибесін, оның 

ішінде кәсіпорындарда, білім беру және ғылым ұйымдарында өзіндік қызмет 

тәжірибесін алу; тәжірибелік дағдыларды алу және негізгі құзыреттілікті бекіту, 

жаңа технологиялық процестерді әзірлеу, жаңа жабдықтарды жобалау саласында 

теориялық білімді бекіту және тереңдету, бітіру біліктілік жұмыстарын орындау 

үшін материалдарды жинау және талдау болып табылады. 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

ПК32 "Химия-технологиялық өндірістерді басқарудың заманауи жүйелері" 

пәнін оқу нәтижесінде мұнай-газ өңдеу өндірістерін автоматтандыру: 

М1 



 

білуі керек: - Технологиялық процестерді басқару теориясының 

негізгі ұғымдарын; - басқару нысандары мен буындарының 

статикалық және динамикалық сипаттамаларын; - автоматты реттеу 

жүйесінің негізгі түрлерін және басқару Заңдарын; - Химиялық 

өнеркәсіптегі автоматты басқарудың типтік жүйелерін; - негізгі 

технологиялық параметрлерді бақылау және диагностикалау әдістері 

мен құралдарын; істей білуі керек: - объектілердің негізгі статикалық 

және динамикалық сипаттамаларын анықтауды; - технологиялық 

процесті реттеудің тиімді жүйесін таңдауды; - химиялық-

технологиялық процесті диагностикалауға арналған аспаптардың 

нақты түрлерін; 

меңгеру: химиялық-технологиялық жүйелерді басқару әдістерін 

және химиялық-технологиялық процестерді реттеу әдістерін. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы құзыретті болуы керек: 

регламентке сәйкес технологиялық процесті жүзеге асыруға және 

технологиялық процестің негізгі параметрлерін, шикізат пен өнімнің 

қасиеттерін өлшеу және реттеу үшін техникалық құралдарды 

пайдалануға қабілетті. 

ПК33 "Мұнай-газ өңдеу өндірістерін автоматтандыру" пәнін оқу 

нәтижесінде»: 

а) білім алушылар алатын білімдер: автоматты басқару теориясы; 

автоматика ұғымдары, анықтамалары, терминологиясы және 

схемалары; автоматиканың техникалық құралдарын математикалық 

сипаттау әдістері; Автоматты басқару жүйелерін құрудың негізгі 

принциптері. 

Б) білім алушылар алатын іскерліктер: автоматты басқару 

жүйелерінің принципті сұлбаларын әзірлеу; Басқару жүйелерінде 

қолданылатын автоматиканың техникалық құралдарын таңдау және 

есептеуді жүзеге асыру; есептеу техникасын пайдалана отырып, 

автоматты басқару жүйелерінің жұмысының сапасы, сенімділігі 

және техникалық-экономикалық тиімділігі негізгі көрсеткіштерін 

талдау және есептеу жүргізу. 

В) білім алушылардың алған дағдылары: техникалық жүйелердің 

сипаттамаларын теориялық есептеу, көпқұрылымды және 

көпфункционалды автоматика жүйелері туралы түсінікке ие болу. 

Г) құзыреттіліктер: химия-технологиялық процестерді автоматты 

басқару негіздерін қарастыру, мұнай өңдеу және мұнай-химия 

өндірістеріндегі негізгі процестерді автоматтандыру принциптері 

мен технологиялық параметрлерді автоматты бақылау. 

М1.1 

ПК34 "Мұнай-газ кәсіпорындарының инновациялық технологияларын 

жобалау" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы негізгі аппараттар мен 

машиналарды құрастыру үшін іргелі білім негіздерін қолдана білуі 

тиіс; пәнді оқу нәтижесінде білім алушы технологиялық, 

механикалық және берік есептемелер негізінде жабдықтарды 

жобалау саласында теориялық білімді, практикалық және сызба-

конструкторлық дағдыларды меңгеруі тиіс.;    Пәнді оқу нәтижесінде 

білім алушы мұнай өңдеу саласындағы техникалық прогрестің 

негізгі бағыттарына бағдарланып, мұнай өңдеу және мұнай-химия 

кәсіпорындарын жобалау негіздері бойынша құзыретті болуы тиіс. 

М2 

ПК35 "Мұнай-химия кәсіпорындарының инновациялық технологияларын 

жобалау" пәнін оқу нәтижесінде»: 

 а) білім алушылар алған білім – мұнай өңдеу және мұнай химиясы 

М2.1 

 



 

технологиялық қондырғыларының аппараттары мен жабдықтарын 

пайдалану және жұмыс істеу принциптерін зерттеу. б) білім 

алушылар туралы алған іскерліктер – қондырғының материалдық 

баланстарын тиімді пайдалану және құру; технологиялық 

процестерді әзірлеу кезінде Жабдықтарды таңдау бойынша оңтайлы 

шешімдер қабылдау; органикалық заттар технологиясы бойынша 

аппараттар мен жабдықтарға қойылатын негізгі талаптарды анықтау. 

В) білім алушылар алатын дағдылар – аппараттарды жобалау және 

құрастыру, мұнай мен Газды өңдеу процестерінің технологиялық 

және механикалық, берік есептеулерін орындау, негізгі жабдықтар 

сызбаларының экспликациясын оқу, компьютерлік бағдарламалар 

көмегімен сызбаларды орындау; г) құзыреттіліктер – білім 

алушылардың инженерлік ойлауын тексеру есептерін орындау және 

кәсіпорын жабдықтары саласында білімді дарыту арқылы дамыту. 

ПК36 "Мұнай мен газды тереңдетіп өңдеудің перспективалы 

технологиялары" пәнін оқу нәтижесінде маман: отын құрамын, 

мұнай мен мұнай өнімдерінің дисперсиялық жай-күйін және фазалық 

ауысуын анықтай білу; мұнай, мұнай өнімдері мен газдарды 

өңдеудің неғұрлым тиімді сызбаларын таңдау; кафедра тақырыбы 

бойынша зертханалық және өндірістік жағдайларда ғылыми 

зерттеулер жүргізу; алынған нәтижелерді өңдеу және талдау.; 

отынның, майлардың және басқа да мұнай өнімдерінің қазіргі 

түрлерін алу мақсатында мұнай шикізатын терең өңдеу 

технологиясының негіздерін, мұнай өңдеу саласындағы техникалық 

прогрестің негізгі бағыттарын білу. Мұнай мен мұнай қалдықтарын 

терең өңдеу сызбаларына талдау жүргізу, Мұнай мен газды өңдеудің 

технологиялық сызбаларын жетілдіру мәселелерін тиімді шешу, 

МӨЗ-дегі қондырғыларды құрамдастыру, қазіргі заманғы отандық 

және шетелдік қайта өңдеу процестерінің көрсеткіштерін салыстыру 

бойынша оңтайлы шешімдер қабылдау, Мұнай өңдеудегі 

химмотология және экология мәселелерінен хабардар болу. 

М3 

ПК37 "Полимерлер өндірісінің перспективті технологиялары" пәнін оқу 

нәтижесінде А) білім алушылармен алынатын білімдер: заттардың 

ерекше түрі ретіндегі полимерлік жағдай туралы қазіргі заманғы 

түсініктер, төмен молекулалық заттардан сапалы ерекшеленетін 

негізгі физикалық және химиялық көріністерде; жоғары 

молекулалық қосылыстар өндірісінің теориялық негіздері мен 

процестері, Полимерлік материалдарды ары қарай практикалық 

қолдану. 

Б) білім алушылар алатын іскерліктер: көмірсутегі шикізаты 

негізінде жоғары молекулалық қосылыстарды алу технологиясын 

тиімді таңдау; қазіргі заманғы ғылыми аспаптар мен 

аппаратураларды пайдалану, алынған нәтижелерді түсіндіру және 

оларды қазіргі компьютерлік технологияларды пайдалана отырып 

өңдеу. 

В) білім алушылардың игеретін дағдылары: Білім алушылардың 

көмірсутек шикізатын өңдеудің полимеризациялық процестерінің 

сызбаларын талдау қабілетін дамыту; полимерлердің физикалық-

химиялық қасиеттері мен құрылымын синтездеудің, 

модификациялаудың, зерттеудің практикалық дағдыларын меңгеру. 

Г) құзыреттіліктер: Заманауи мұнай-химия өндірісінің күрделі 

практикалық мәселелерін жедел шешуге қабілетті кең бейінді 

М3.1 



 

мамандарды қалыптастыру. 

 г) компетенции: усвоение основных понятий (высокомолекулярные 

соединения или полимеры, мономер, степень полимеризации, 

гибкость макромолекулы, физическое состояние полимеров, вязко-

текучее состояния, высокоэластичное состояние, стеклообразное 

состояние, реакции полимеризации и поликонденсации, химическая 

модификация полимеров и другие) и закономерности химии 

полимеров. 

а) студент білуі керек: полимерлер жөнінде, оның маңызды 

мәліметтері, соңғы кездері ғылым мен техниканың дамуы полимерді 

қолданумен тығыз байланысты және барлық дерлік салаларда 

қолданылады. 

б) студент жасай алуы керек: ЖМҚ-ды алу жолдары, және 

қолданылуы; заттың полимерлік спецификалық жағдайын үйрену, 

құрамына байланысты полимер материалдарының қасиеттерін 

талдау, биополимерлердің химиялық аспектілерін қолдану және оны 

тәжірибе жүзінде қолдану; химиялық реактивтерме, ыдыстармен, 

басқа да зертханалық қондырғылармен жұмыс жасау; полимерлерді 

алу бойынша және қасиеттерін білу үшін химиялық тәжірибе 

жүргізу(полимердің қыздыруға қатынасы, ерігіштігі, тығыздығы 

және басқалары) 

М3.2 

ПК38 Нәтижесінде "мұнай-газ өңдеу кәсіпорындарының техникалық-

экономикалық тиімділігі" пәнін оқу білім алушы: өңделетін 

технологиялық процестің экономикалық тиімділігінің негізгі 

мәселелерін, жалпы химия-технологиялық қондырғылар мен мұнай-

газ өңдеу кәсіпорындарының техникалық-экономикалық 

негіздемелері үшін оның бәсекеге қабілеттілігінің негізгі мәселелерін 

білу.; негізгі және айналым капиталын таратып, кәсіпорынның 

өндірістік-коммерциялық қызметінің тиімділік көрсеткіштерін 

анықтай білу, инвестициялық және инновациялық жобаларды тиімді 

бағалай білу, қызметкерлердің саны мен еңбекақы мөлшерін 

анықтау; өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды, өнім сапасын, негізгі 

және айналым қорларын, Еңбек ресурстарын пайдалануды 

жоспарлау және талдау үшін дағдыларды меңгеру. Инженерлік 

интеллект пен басқару қызметін сынау үшін білім массивін 

қалыптастыруда құзыретті болу. 

М4 

ПК39 "Мұнай-химия өндірістерін басқаруды ұйымдастыру" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы өңделетін технологиялық процестің 

экономикалық тиімділігінің негізгі мәселелерін, химия-

технологиялық қондырғылар мен жалпы мұнай өңдеу 

кәсіпорындарының техникалық-экономикалық негіздемесіне оның 

бәсекеге қабілеттілігін білуі тиіс. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде білім алушы негізгі және айналым 

капиталын есептей білуі, кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық 

қызметінің тиімділік көрсеткіштерін анықтай білуі, инвестициялық 

жобалардың тиімділігін бағалай білуі, қызметкерлердің саны мен 

еңбекақы мөлшерін анықтай білуі, басқарудың ұйымдық құрылымын 

әзірлей білуі тиіс. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушы өндіріс пен еңбекті 

ұйымдастыруды жоспарлау және талдау, техника деңгейі, өнім 

сапасы, негізгі және айналым қорларын, Еңбек ресурстарын 

пайдалану дағдыларын игеруі тиіс. 

М4.1 



 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде білім алушы инженерлік интелекті 

және Өкілетті қызметті жасау үшін білім массивін қалыптастыруда 

құзыретті болуы тиіс. 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі.; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1. Білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту: 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары: 

4. Кейс-стади: 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Оқу процесінің мазмұны келесі бақылау түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Ағымдағы және екі аралық бақылау (АБ1 және АБ2) модульдің барлық құрамдас бөліктері 

бойынша жеке жүргізіледі және есепке алынады: 

1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни есептерді шешу, зертханалық жұмыстарды 

қорғау түрінде өткізілетін сабақтарда; 

2. Бақылау жұмыстарын уақтылы орындау; 

3. Қорытынды бақылау-пәндер бойынша емтихан тапсыру ауызша немесе жазбаша емтихан 

нысанында өтуі мүмкін. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндер силлабустарында келтіріледі.  

Негізгі әдебиет: 

1. Мантлер, С.Н.  Процессы и аппараты химической технологии: Учебное пособие 

/ С.Н. Мантлер, Ғ.М. Жуманазарова.- Алматы: Бастау, 2018.- 256 б. 

2. Мантлер, С.Н.  Химиялық технологияның процестері және аппараттары: 

Оқулық / С.Н. Мантлер, Ғ.М. Жуманазарова.- Алматы: Бастау, 2018.- 256 б. 

3. Мерғалиева, А.  Мұнай және газды өңдеудің химиясы мен технологиясы: 

оқу құралы / А. Мерғалиева.- Астана: Фолиант, 2010.- 152 б.  

4. Меркулов, В.В.  Химическая технология. Переработка нефти и газа: 

Учебное пособие / В.В. Меркулов.- Алматы: Бастау, 2018.- 260 б.  

5. Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. 

Недра, Санкт-Петербург, 2002. 

6. Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для  химических производств. 

М.: Машиностроение, 2008. 

7. Скабло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и 

аппараты нефтегазопереработки и нефтихимии: Учебник для вузов М. ООО. 

«НедраБизнесцентр» 2000. 667б. 

8. Кузнецов А.А., Когерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов 

нефтеперерабатывающей промышленности. Л. «Химия» 2009 340 б. 

9. Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и аппараты 

нефтегазопереработки: М. ООО. «НедраБизнесцентр» 2002. 227б. 

10. Скабло А.И.,Молоканов Ю.К.,Владимиров А.И.,Щелкунов В.А.Процессы и 

аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии:Учебник для вузов М.ООО. 

«НедраБизнесцентр»2000.667б 



 

 

Қосымша әдебиет: 

1. Плановский А.Н.,Николаев П.И.Процессы и аппараты химической и 

нефтехимической технологии. 3-е изд.М.: Химия,2007.540 б. 

2. Гельперин Н.И.,Основные процессы и аппараты химической технологии.2-е изд.В 2-

х кн.;Часть 1.;Часть 2.М.:Химия,1977.24б 

3. Шувалов В.В., Огаджанов Г.А., Голубятников В.А. Автоматизация производствен-

ных процессов в химической промышленности, М., Химия, 2001. - 480 б. 

4. Фёдоров А.Ф., Кузьменко Е.А. Системы управления химико-технологическими про-

цессами: учебное пособие.- Томск: Изд-во ТПУ, 2009. 

Кошарский Б.Д. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. 

Справочное пособие, Л., Машиностроение, 1986.  

 

 

A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIA 10 

 

2 Модуль атауы 

 

«Біліктілік беру» модулі 

1.PP 4310 Дипломалды тәжірибе / Өндірістік 

тәжірибе 3 (ПП/ТК, 6 кредит) 

2.Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан дайындау 

және тапсыру 

3 Модуль жасақтаушылары Жунусова Э.Б., Карешова Ж.К., Законова 

А.Е., Наурызбаева А.Д., Себепқалиева Н.Н. 

 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Химия және химиялық технология 

 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Химия және 

химиялық 

технология 

100 

  

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

8 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Орысша, қазақша, ағылшынша 

8 Академиялық кредиттер саны 

 

18 кредит, 540 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері  

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

 

10 Модуль сипаттамасы 

 

Модуль жеке білім беру жетістіктерінің жүйесі арқылы бағаланатын таңдаған мамандыққа 

құндылық қатынасы арқылы жалпы (негізгі), кәсіби құзыреттілікті анықтау арқылы белгілі 

бір жұмыс түрін орындауға кәсіби дайындық деңгейін қамтиды: 

- оқу курстарын, пәндерді игеру бөлігіндегі оқу жетістіктері; 

- меңгерілген құзыреттілік жүйесі ретінде біліктілік, яғни оқу курстарын, пәндер мен кәсіби 

модульдерді игеру бөлігінде кәсіби қызметтің негізгі түрлерін жүзеге асыруға дайындық. 

Түлектердің біліктілігін бағалау жұмыс берушілердің қатысуымен жүзеге асырылады. 

-кәсіби бағытталған ақпаратпен жұмыс (бітірушіге қажетті ақпаратты дербес іздеуге, 

талдауға және жасауға дайындық); 



 

- кәсіби коммуникацияларды ұйымдастыру (бітірушіге кәсіби әлеуметтік-кәсіптік 

қатынастардағы сындарлы өзара іс-қимыл); 

- кәсіби мәселелерді шешу (бітірушіге кәсіби қызмет пен социум шарттарын өзгертуге 

дайындығын қамтамасыз етеді); 

- кәсіби мансапты жобалау (бітірушіге мамандыққа және социумға әлеуметтік-кәсіби 

бейімделуге дайындығын қамтамасыз етеді); 

- әлеуметтік-кәсіптік өзін-өзі дамытуды жүзеге асыру (бітірушіге азамат және маман 

ретінде өзін-өзі танытуға және өзін-өзі дамытуға дайындық). Жалпы (негізгі) құзыреттілікті 

игеру деңгейін бағалау мемлекеттік қорытынды аттестаттау мазмұнының, 

технологияларының және нысандарының барабарлығымен қамтамасыз етіледі. 

11 Модуль мақсаты 

М1 Дипломдық жобалаудың мақсаты мыналар болып табылады: нақты ғылыми, 

техникалық, экономикалық және өндірістік міндеттерді, сондай-ақ мәдени 

құрылыстың міндеттерін шешу кезінде теориялық және практикалық білімдер мен 

дағдыларды жүйелеу, бекіту және кеңейту; өзіндік жұмыс жүргізу дағдыларын 

дамыту және әдістемені меңгеру дипломдық жобаны немесе мәселелерді шешу 

кезінде зерттеулер мен эксперименттер жүргізу; қазіргі заманғы өндіріс, ғылым, 

техника және мәдениет прогресі жағдайында бакалаврдың кәсіби қызметі ретінде 

білім алушының өзіндік жұмысқа дайындығын анықтау 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

ПК40 Органикалық заттарды өндірудің технологиялық сұлбалары мен 

ағынды сұлбаларын құру принциптерін білу; Технологиялық 

жабдықтарды таңдауда; мұнай-химияның қалдықсыз және 

экологиялық таза процестерін құру принциптерін білу; 

органикалық заттарды стандартты және сертификаттық сынауды 

жүзеге асыра білу; органикалық заттарды өңдеудің 

технологиялық сұлбаларын жетілдіру мәселелерін ұтымды 

шешу; органикалық заттарды өндірудің технологиялық 

процестерін жоспарлау және ұйымдастыру; автоматика 

құралдарын қолдана отырып оларды басқару; өнімдер мен 

бұйымдардың сапасы, стандарттау бойынша нормативтік 

құжаттардың талаптарын қатаң сақтау. 

М1 

13 Оқыту әдістері  

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық сабақтар-оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі.;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде 

оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1. Білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. Құзыреттілікке бағытталған оқыту: 

3. Рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары: 

4. Кейс-стади: 

5. Жобалар әдісі. 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 



 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Ұпайлар %-дық мазмұны Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 4 95-100 
Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 
 

16 Әдебиеттер 

7. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК; 

8. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 

603-II ЗРК; 

9. Типовые правила деятельности организаций, реализующих образовательные 

программы высшего профессионального образования, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2005 г. № 195; 

10. ГОСО РК 5.04.019-2008 «Государственный общеобязательный стандарт образования 

Республики Казахстан. Высшее Образование. Бакалавриат. Основные положения», 

утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 января 

2008 г. № 26.; 

11. «Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся», утвержденный приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008г. № 125; 

«Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 

2007 г. № 566. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ПӘН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Креди

ттер 

саны 

Қалыптасатын 

құзыреттілікте

р (кодтар) 

Жалпыбілімберу пәндері циклі 

Жоо-ның компоненті/Таңдау бойынша компонент  

 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қызмет негіздері 

Мемлекет, құқық туралы ұғымдар. 

ҚР конституциялық құқық 

негіздері. Құқық қорғау органдары 

және сот. Мемлекеттік басқару. 

Әкімшілік құқық негіздері. 

5 КК4 



 

Азаматтық және отбасылық құқық 

негіздері. Қаржылық құқық 

негіздері.   Еңбек құқығы және 

әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығы. Лауазымды және өзге де 

тұлғалардың қызметінде Құқық 

қорғау органдарының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимылының құқықтық негізі, 

қағидаттары, ұлттық стратегиясы, 

ұйымдастыру негіздері, 

Қылмыстық-құқықтық және 

қылмыстық іс жүргізу құралдары; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың алдын алу. 

 Математика 1  "Математика-1,2" пәні маманның 

математикалық білімінің негізі 

болып табылады және осы курс 

аясында кәсіптік қызметте 

математикалық әдістердің 

қосымшасына бағдарлану 

жүргізіледі. Қазіргі ғылым мен 

техникада зерттеу мен 

жобалаудың математикалық 

әдістері басты рөл атқарады. Пән 

мақсаты – болашақ инженерге 

аралас инженерлік пәндерді, 

сондай-ақ арнайы курстарды оқуға 

қажетті математикадан белгілі бір 

білім көлемін беру; 

математикалық интуицияны 

дамыту және қолданбалы 

сипаттағы есептерді шешуде 

зерделенген математикалық 

әдістерді қолдана білу. 

10 

 

 

 

КК24 

 Математика 2 

 Физика 1  Физика-жаратылыстану ғылымы. 

Ол үшін білім көзі практикалық 

қызмет болып табылады: бақылау, 

табиғат құбылыстарын 

эксперименттік зерттеу, өндірістік 

қызмет. Физикалық білімнің 

дұрыстығы экспериментпен, 

өндірістік қызметте ғылыми 

білімді пайдаланумен тексеріледі. 

Ғылыми бақылаулар мен 

эксперимент нәтижелерін 

жалпылау осы бақылаулар мен 

эксперименттерді түсіндіретін 

физикалық заңдар болып 

табылады. 

10 КК27 

 Физика 2 

 

 Жалпы білім беретін пәндер циклі 



 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

 Мұнай-газ ісі 

негіздері 

Мұнайшы инженер болуға 

дайындалып жатқан әрбір адам 

білуі тиіс мәселелер қаралады. 

Мұнай мен газды қолдану тарихы, 

мұнай және газ өнеркәсібінің 

дамуы мен қазіргі жағдайы, 

мұнайдың шығу тегі туралы 

көзқарастары сипатталған. Ірі кен 

орындары және мұнай мен газдың 

әлемдік қорлары туралы 

мәліметтер келтіріледі. Мұнай 

және газ кен орындарын іздеу 

және барлау, Ұңғымаларды 

бұрғылау, кен шоғырларын игеру 

және мұнай мен газды өңдеу 

туралы бастапқы мәліметтер 

берілді. Мұнай, мұнай өнімдері 

мен газды тасымалдау, сақтау 

және тарату, сондай-ақ құбырлар 

мен қоймаларды жобалау және 

салу мәселелері баяндалады. 

5 КК17 

 Кәсіпкерлік қызмет 

және бизнесті басқару 

негіздері 

Кәсіпкерліктің мәні және түсінігі, 

оның түрлері, қалыптасу 

шарттары, ұйым формалары. 

Кәсіпкерлік тәуекел, оның 

жіктелуі. Кәсіпкерлік тәуекелдерді 

басқару. Кәсіпкерліктегі кадрлық 

саясат және персоналды басқару. 

Кәсіпкерлік құпия және оны 

қорғау тәсілдері. Бизнесті басқару 

механизмдері.  Кәсіпкерліктегі 

бизнес жоспар. Кәсіпкерлік 

субъектілерін қаржыландыру, 

бизнестегі қаржыны басқару. 

Кәсіпкерлік мәдениет және этика. 

5 

 

 

 

КК19 

 

 

 IT-инфрақұрылым Бизнес-бағытталған ақпараттық 

технологиялар. IT-инфрақұрылым. 

Компьютерлік желілер. Интернет-

технологиялар. Виртуалды есептеу 

қызметтері-бұлтты технологиялар. 

Деректерді өңдеу орталықтары. 

Ақпараттық технологияларды 

бизнес-процестерге 

интеграциялау. IT-

инфрақұрылымды басқарудың 

стандарттары мен әдістемелері. 

Ұйымның архитектурасы. 

Ақпараттық технологиялардың 

бизнес-архитектурасы және 

архитектурасы. Ұйымның IT-

процестерін модельдеу әдістері. 

3 КК14 



 

Ақпараттық процестердің моделі. 

Ұйымның IT-инфрақұрылымын 

басқару құралдары мен жүйелері. 

IT-инфрақұрылымды басқару 

құралдары мен жүйелері. IT-

ресурстарды басқару құралдары. 

IT-инфрақұрылымды басқару 

платформалары. Шағын және орта 

компаниялардың IT-

инфрақұрылымын басқаруға 

арналған қаражат. IT-

инфрақұрылымды басқарудың 

бағдарламалық құралдары. IT-

инфрақұрылым қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. 

 Бейорганикалық 

химия/Химия 

Бейорганикалық химия-мұнай-газ 

өңдеу және химия өнеркәсібінде 

жұмыс істейтін мамандардың 

Жалпы химиялық дайындығының 

бастауы, келесі барлық арнайы 

және жалпы техникалық пәндерді 

табысты оқу үшін, материалдық 

әлемді, оның даму заңдарын, 

материя қозғалысының химиялық 

формасын, оның даму заңдарын 

білу, химияның негізгі заңдарын 

және химиялық реакциялардың 

дамуының негізгі заңдылықтарын 

меңгеру үшін қажет. 

3 ПК1 

 Оқу тәжірибесі Тәжірибе жоғары оқу орнында оқу 

процесінде алынған теориялық 

білімді бекітуге, тәжірибелік 

дағдылар мен құзыреттілікті алуға, 

сондай-ақ озық тәжірибені игеруге 

бағытталған. Оқу практикасының 

мақсаты білім алушыны жоғары 

оқу орны қызметінің 

бағыттарымен, жоғары оқу орны 

жүзеге асыратын білім беру 

бағдарламаларымен, білім алатын 

мамандықпен, болашақ кәсіби 

қызметінің функциялары мен 

міндеттерімен таныстыру болып 

табылады. Ол институтта білім 

алушылардың алған білімдерін 

нығайтуға және кеңейтуге, сондай-

ақ білім алушыларды арнайы оқу 

пәндерін оқуға дайындауға 

мүмкіндік береді. 

3 М7 

 Органиалық 

химия/Функционалды 

органикалық 

Мұнай және мұнай өнімдерінің 

құрамы туралы ғылыми 

ұсыныстар базаланады. 

5 ПК3 



 

молекулалардың 

химиясы 

Органикалық химияның ғылым 

ретіндегі ішкі логикасымен 

танысу; органикалық 

реакциялардың механизмдері 

туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Органикалық қосылыстардың 

негізгі кластарын зерттеу; 

органикалық молекулалардың 

құрылысы мен реакциялық 

қабілеттілігінің байланысы туралы 

түсініктерді қалыптастыру.  

Әртүрлі органикалық заттардың 

қоршаған орта объектілерімен 

өзара әрекеттесу заңдылықтарын 

зерттеу, адамның практикалық 

қызметінде қолдану 

 Аналитикалық 

химия/Талдаулың 

физико-химиялық 

әдістері 

Аналитикалық химия-химиялық 

қосылыстарды идентификациялау 

тәсілдері, заттардың химиялық 

құрамын анықтаудың принциптері 

мен әдістері туралы ғылым.  

"Талдаудың физика-химиялық 

әдістері" пәнінің негізгі 

міндеттері:-талдаудың әр түрлі 

әдістерін жасау, жетілдіру және 

күнделікті орындау барысында 

іспен айналысатын барлық 

химиялық және физика-химиялық 

талдау әдістері мен 

операцияларының теориясын 

дамыту; 

5 ПК5 

 Физикалық және 

коллоидты химия/ 

Гетерогенді жүйелер 

мен процестердің 

физикалық химиясы 

Химиялық құбылыстардың негізгі 

заңдылықтары, фазаларды бөлу 

шекарасында пайда болатын 

дисперсиялық жүйелер және 

беттік құбылыстар туралы ғылым. 

Қазіргі заманғы нанотехнологияда, 

медицинада, биологияда, 

геологияда, шикізат өндіру 

технологиясында негізгі рөл 

атқарады. Химиялық реакцияның 

жылдамдығы және химиялық 

тепе-теңдік туралы білім. 

5 КК6 

 Органикалық 

заттардың химиясы 

мен физикасы/ Мұнай 

өнімдерін талдаудың 

заманауи әдістері 

Мұнай, газ және көмірдің 

химиялық табиғаты мен құрамы, 

олардың жоғары температура мен 

қысым кезіндегі құбылысы 

туралы, көмірсутектер мен 

гетеротомдық қосылыстардың кең 

топтық құрамымен негізделген 

мұнайдың бай әлеуетін пайдалану 

жолдары туралы түсінік. 

6 КК9, КК15 



 

"Органикалық заттардың химиясы 

мен физикасы" пәні технологтың 

химия-технологиялық 

дайындығының тұтас циклын 

зерттеудің негізін құрайды, 

болашақ мамандықтың болашағын 

ашады, сондай-ақ арнайы 

әдебиеттермен жұмыс істеу 

кезінде бастапқы дағдыларды 

меңгеруге көмектеседі. Білім 

алушы мұнайдың шығу 

болжамдары, мұнай, газ және 

көмір құрамы және оларды 

өңдеудің негізгі тәсілдері туралы 

белгілі бір білім көлемін алады. 

 Өндірістік тәжірибе I Өндірістік оқыту процесінде білім 

алушылар қоғамдық-саяси, 

ұйымдастырушылық және тәрбие 

жұмысының тәжірибесін алады, 

кәсіби деңгейде зерделенетін 

саланы түсіну мен білімін қолдану 

қабілетін анықтайды, қазіргі 

заманғы техника мен ақпараттық 

технологиялармен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгереді, іскерлік 

және кәсіби этика тәжірибесін 

алады. Оның мақсаты білім 

алушыларды мұнай өңдеу 

зауытының жалпы зауыттық 

шаруашылығымен, технологиялық 

үдеріспен, үлгілік өндірістік 

жабдықпен таныстыру болып 

табылады. Стандарттау, еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы 

мәселелеріне, сондай-ақ қоршаған 

ортаны қорғау жөніндегі іс-

шараларға белгілі бір назар 

аударылуы тиіс. 

5 М8 

 Жалпы химиялық 

технология және 

химиялық реакторлар/ 

Отындар мен 

көміртекті 

материалдар химиясы 

негіздері 

"Жалпы химиялық технология" 

курсында Химиялық өндіріс 

химия-технологиялық жүйе 

ретінде қарастырылады және 

химиялық технология - Химиялық 

өндіріс пәні бар тез дамып келе 

жатқан қолданбалы ғылым ретінде 

оқытылады. Зерттеудің мақсаты-

жоғары тиімді химия - 

технологиялық жүйелерді құру, 

зерттеудің негізгі әдістері-физика-

химиялық құбылыстар мен 

тасымалдау процестерінің 

заңдылықтарына сүйенетін химия-

5 КК13, КК14 



 

технологиялық процестерді 

математикалық модельдеу және 

технологиялық схемалар мен 

олардың элементтерінің өзара 

әрекеттесуін жүйелі талдау. 

Сондай-ақ, химия 

технологиясындағы шикізат пен 

энергия мәселелеріне және 

экология мәселелеріне назар 

аударылды. 

 Мұнайды 

атмосфералық-

вакуумды айдаудың 

заманауи процестері / 

Мұнай мен газды 

өңдеудегі 

деструктивті емес 

процестер 

Мұнайды дайындау және 

бастапқы өңдеу технологиясы, 

мұнай шикізатын тазарту және 

бөлу процестері және мұнай 

өнімдерінің қазіргі заманғы 

ассортиментін алу бойынша 

білімді қалыптастыру. Мұнай 

фракцияларын әр түрлі физика-

химиялық әдістермен бөлу және 

тазалау мәселелерін, мұнайды 

бастапқы өңдеу негізгі 

процестерін технологиялық және 

аппаратуралық рәсімдеу, жұмыс 

режимін, технологиялық 

параметрлердің процестер 

нәтижелеріне әсерін зерттеу. 

5 

 

 

КК15 

 Термокаталитикалық 

процестерді 

интенсификациялау / 

Көмірсутек шикізатын 

өңдеудің заманауи 

екіншілік процестері 

Мұнай және газ шикізатын 

термиялық және каталитикалық 

өңдеу процестерін зерттеу. Мұнай 

және газ шикізатын термиялық 

және каталитикалық өңдеу 

процестерін зерттеу. Курста 

каталитикалық крекинг, 

риформинг және изомеризация 

технологиясының негіздері 

баяндалған. Мұнай-зауыт 

газдарын қайта өңдеу мәселелері, 

сондай-ақ крекинг процестерін 

және газдарды қайта өңдеу 

процестерін қамтитын 

зауыттардың ағынды сұлбалары 

қарастырылады. 

5 КК32 

 Химия өндірісінің 

екіншілік энергия 

ресурстары 

технологиясы / 

Дәстүрлі емес энергия 

көздері 

Әр түрлі энергия түрлерінің өзара 

айналуының заңдылықтары, отын-

энергетикалық ресурстардың 

шығындарын азайтудың ең тиімді 

әдістерін іздестіру үшін ЭХТС 

әзірлеу, технологиялық 

көрсеткіштерді бір уақытта 

арттыруда қайталама энергия 

ресурстарын пайдалану. 

Жаңартылатын энергия 

6 КК17 



 

ресурстарының негізгі көздері, 

оларды пайдалану қағидаттары, 

тиісті энергия қондырғыларының 

конструкциялары мен жұмыс 

режимдері, дәстүрлі емес және 

жаңартылатын энергия көздерінің 

энергетикасын дамыту 

перспективалары. 

 Салалар бойынша 

еңбек және қоршаған 

ортаны қорғау 

Қазіргі экологияның дамуы. 

Биосфера. Ноосфера.     

Экологиялық жүйелер. Заттардың 

айналымы. Атмосфераның 

ластануы. Атмосфераны 

ластанудан қорғау жөніндегі іс-

шаралар. Гидросфера, оның 

ластануы. Суды қорғау. Жердің 

ластануы мен бұзылу түрлері. 

Өндіріс қалдықтары. Қалдықтарды 

кәдеге жарату. Қоршаған ортаның 

мониторингі. Жұмыс орнындағы 

Микроклимат. Өндірістік 

жарықтандыру. Өндірістік шу. 

5 КК21 

 Өндірістік тәжірибе 2 Өндірістік технологиялық 

практика білім алушылардың 

практикалық дағдыларын одан әрі 

бекіту, мұнай өңдеу зауыттарының 

технологиясы мен жабдықтарын 

жан-жақты зерделеу, аппараттар 

мен процестерді есептеу, 

құрастыру және жобалау 

әдістерін, сондай-ақ зауыттың 

ұйымдастырушылық, қоғамдық-

саяси өміріне қатысу мақсатында 

мамандық бойынша теориялық 

сағаттардың негізгі бөлігін оқып-

үйренгеннен кейін жүргізіледі. 

Сонымен қатар білім алушылар 

Өндірісті бақылау, ағынды сулар 

мен атмосфераны тазалау, аралас 

цехтардың (қондырғылардың) 

өзара байланысы, процестерді 

автоматтандыру, экономиканы, 

өндірісті ұйымдастыру мен 

жоспарлау, қауіпсіздік техникасы, 

еңбекті қорғау және өртке қарсы 

техника, ғылыми-зерттеу және 

рационализаторлық жұмыстарды 

үйренеді, сондай-ақ материалды 

жинайды және курстық жоба мен 

курстық жұмыс бойынша жұмыс 

істейді. 

6 М6 

 Көмірсутек шикізатын Органикалық заттарды қайта 6 КК29 



 

өңдеу технологиясы өңдеу технологиясы, өндірісті 

жобалау және оны басқару 

саласында білім алушылардың 

білімін кеңейту және тереңдету, 

органикалық заттарды қайта 

өңдеудің жай-күйі мен даму 

перспективаларын зерттеу.  

Органикалық заттарды өңдеудің 

технологиялық схемаларын 

жетілдіру. 

 Көмірсутекті 

газдарды тазалау және 

каталитикалық өңдеу / 

Газды және мұнайды 

өңдеу өнімдерін бөлу 

және тазарту 

процестері 

Табиғи және ілеспе газды өңдеу 

технологиясының негіздерін, 

табиғи және ілеспе көмірсутекті 

газдарды бөлу процестерінің 

теориялық негіздерін, сондай-ақ 

газды дайындау және бөлу 

қондырғыларының негізгі 

аппаратурасын есептеу әдістерін 

зерттеу.  Газ өңдеу зауыттарының 

өнім сапасының көрсеткіштерін 

белгілеудің және газ сұйықтығын 

бөлу режимін таңдаудың негізгі 

принциптері берілген. 

5 КК30 

 Major*; Мұнай мен 

газды өңдеу 

технологиясы 

Пәннің мақсаты мұнайды 

дайындау және өңдеу 

технологиясы, деструктивті 

процестер технологиясы, мұнай 

шикізатын тазалау және бөлу 

процестері және мұнай 

өнімдерінің қазіргі түрлерін алу 

бойынша білімді қалыптастыру. 

Курсты оқыту міндеттеріне мұнай 

және мұнай өнімдерінің физика-

химиялық сипаттамаларын, 

олардың пайдалану қасиеттерін 

және НТҚ сәйкес оларға 

қойылатын негізгі талаптарды, 

мұнай фракцияларын әртүрлі 

физика-химиялық әдістермен бөлу 

және тазалау мәселелерін, 

мұнайды өңдеудің негізгі 

термиялық, термокаталитикалық 

және гидрогенизациялық 

үрдістерін аппаратуралық 

рәсімдеу мен технологиясын оқу 

кіреді. 

8 КК25 

 Бақылау-өлшеу 

аспаптары және 

автоматика  

Minor*                               

Бақылау-өлшеу аспаптарының 

жіктелуі. Температура датчиктері, 

манометрлер термометрлері, 

қысым датчиктері Шығыс 

датчиктері, деңгей өлшегіштер. 

Газталдағыштар. Иондаушы сәуле 

8 КК26 



 

шығару. СИ Геометриялық 

шамалар. Физикалық-химиялық 

құрамы және СИ акустикалық 

шамаларының СИ қасиеттері. 

 Химия өндірісінің 

процестері мен 

аппараттары / Бөлудің 

гидромеханикалық 

процестері 

Негізгі үрдістердің теориялары, 

машиналар мен аппараттардың 

құрылысы және есептеу әдістері, 

сондай-ақ оларды өндіріс 

жағдайында тиімді пайдалану.  

Химиялық технология 

аппараттары мен процестер 

әдістері негізінде Химия-

технологиялық процестердің 

негізгі параметрлерінің физика-

химиялық және 

термодинамикалық есептері. 

8 КК19 

 Химиялық 

технологияның жылу 

және массаалмасу 

процестері / 

Массаалмасу 

үрдістері мен 

аппараттарын есептеу 

бағдарламалары 

Пәннің мақсаты - технологиялық 

процестер теориясы бойынша 

білім, білік және дағды кешенін 

қалыптастыру, олардың 

аппаратуралық безендірілуі, 

химиялық технология аппараттары 

мен процесстерді есептеу 

әдістерін меңгеру. Пәнді оқыту 

мақсаты заттар мен энергияны 

тасымалдау және сақтау 

процестерінің жалпы 

заңдылықтарын анықтауды; 

Химиялық өндіріс аппараттары 

мен машиналарының 

құрылымдарымен, олардың 

сипаттамаларымен танысуды; 

технологиялық процестерді және 

оларды жүргізуге арналған 

аппараттарды есептеу әдістерін 

меңгеруді қамтиды. 

5 КК23 

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті / Таңдау компоненті 

 Химиялық-

техникалық 

процестерді 

басқарудың заманауи 

жүйелері / Мұнай-газ 

өңдеу өндірістерін 

автоматтандыру 

Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматтандыру құралдарын, 

технологиялық процестерді 

автоматтандырудың 

функционалдық сызбаларын 

қолдану саласындағы білімді, 

іскерлікті және дағдыларды 

қалыптастыру. КИПиА жұмыс 

істеу принциптері, 

автоматтандыру құралдарын 

қолдану мүмкіндіктері, 

аспаптарды пайдалану ережелері 

және оларды технологиялық 

процестерді басқаруда пайдалану, 

5 КК36 



 

технологиялық процестерді 

автоматтандыру сызбасын жасау 

ережелері. 

 Химия, физика және 

полимерлер 

өндірісінің 

технологиясы/ Мұнай-

химия өндірістерінің 

технологиясы 

Полимерлерді зерттеу әдістері мен 

синтезінің жалпы заңдылықтары. 

Полимерлердің синтезі мен 

модификациясы, полимерлер 

физикасы мен химиясының негізгі 

ұғымдары, олардың химиялық 

құрылымының ерекшеліктері, 

полимерлерді алу тәсілдері, 

химиялық айналулар, полимерлер 

ерітінділерінің қасиеттері. Төмен 

молекулалық заттармен 

салыстырғанда полимерлердің 

қасиеттері мен құрылысының 

ерекшеліктері. 

6 КК34 

 Мұнай-химия синтезі 

және мұнай-химия 

өнімдерінің ірі 

тоннажды өндірісінің 

технологиясы / Газ-

химия өндірістерінің 

технологиясы 

Көмірсутек шикізатын дайындау 

және қайта өңдеудің негізгі 

процестерін жүзеге асырудың 

қазіргі заманғы технологиялары 

мен жалпы принциптері туралы 

теориялық білім базасын 

қалыптастыру. Процестер мен 

жабдықтардың материалдық 

есептеулерін орындау қабілетін 

қалыптастыру; жаңа 

технологиялар мен 

қондырғыларды әзірлеу, қайта 

құру және жаңғырту. Мұнай-

химия синтезінің шикізат базасы 

мәселелері, шикізатты дайындау 

процестері, шикізатты өңдеудің 

термиялық, каталитикалық және 

гидрокаталитикалық процестері 

қарастырылады. 

6 КК36 

 Мұнай-газ 

кәсіпорындарының 

инновациялық 

технологияларын 

жобалау / Мұнай-

химия 

кәсіпорындарының 

инновациялық 

технологияларын 

жобалау 

Мұнай-газ кәсіпорындарының 

инновациялық технологияларын 

жобалау және мұнай-химия 

кәсіпорындарын жобалау және 

жабдықтау негіздері химиялық 

технологияның теориялық 

негіздерінің маңызды бөлімі 

болып табылатын маңызды 

инженерлік арнайы пән болып 

табылады. Барлық бөлімдер 

оқытудың белсенді әдістерін 

пайдалана отырып баяндалады, 

білім алушылар мұнай өңдеу және 

мұнай химиясы Қазіргі заманғы 

аппараттарының құрылымы мен 

жұмыс істеу принципін зерттейді, 

6 КК40 



 

процестердің оңтайлы 

технологиялық параметрлерін 

анықтайды, Конструкциялық 

материалдарды таңдайды, 

жабдықты жобалау кезінде 

беріктік есептеулерді зерттейді. 

 Мұнай мен газды 

тереңдетіп өңдеудің 

перспективалық 

технологиялары / 

Полимерлер 

өндірісінің 

перспективалық 

технологиялары 

Мұнай мен газды терең өңдеу 

саласындағы білімді кеңейту және 

тереңдету, мұнай мен газды терең 

өңдеу процестерінің жай-күйін 

және даму перспективасын зерттеу 

үшін өндірістің осы саласының 

дамуын болжау. Мұнайды, мұнай 

қалдықтарын терең өңдеу 

схемаларын талдау, мұнайды 

өңдеудің технологиялық 

схемаларын жетілдіру, мұнай мен 

газды терең өңдеудің қазіргі 

заманғы отандық және шетелдік 

процестерінің технологиялық 

және экономикалық 

көрсеткіштерін салыстыру. 

8 КК42 

 Мұнай-газ өңдеу 

кәсіпорындарының 

техникалық-

экономикалық 

тиімділігі/Мұнай-

химия өндірісін 

басқаруды 

ұйымдастыру 

Инженер-химик-технологты 

дайындаудағы экономикалық 

мәселелер шаруашылық 

жүргізудің ғылыми деңгейін 

арттырудың, бастаманың өсуінің, 

еңбекшілердің өндірісті 

басқарудағы белсенділігінің 

маңызды шарты болып табылады.  

Кәсіпорын қызметінің 

ұйымдастыру-құқықтық 

нысандарын, кәсіпорынды 

басқарудың ұйымдастыру 

құрылымдарын, өндірістік 

процесті ұйымдастыру 

мәселелерін, қызметті 

экономикалық талдау негіздерін 

зерделеу. 

6 ПК44 

 

7. КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ  
қалыптасатын құзыреттіліктермен тұтас алғандағы  

білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелері 

 (жасақталған компоненттердің оқыту нәтижелері) 

 

 ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН10 

ПК01 +   +       

ПК 02 +   +       

ПК 03  +  +    +   

ПК 04  +  +    +   

ПК 05 + +         

ПК 06 + +         



 

ПК 07 + +         

ПК 08 + +         

ПК 09   +        

ПК 10   +        

ПК 11   +        

ПК 12    +        

ПК 13  +  +       

ПК 14  +  +       

ПК 15     +      

ПК 16     +      

ПК 17     +      

ПК 18      +      

ПК 19      +      

ПК 20     +      

ПК 21  +     +  +  

ПК 22  +     +  +  

ПК 23      +     

ПК 24        +   

ПК 25        +   

ПК 26  +  +  +     

ПК 27  +  +  +     

ПК28        +   

ПК29        +   

ПК30        +   

ПК31        +   

ПК32       +  +  

ПК33       +  +  

ПК34     +  +  +  

ПК35     +  +  +  

ПК36        + +  

ПК37        + +  

ПК38          + 

ПК39          + 

ПК40           

ПК41           

ПК42           

ПК43           

 

 

8. ҚҰРАМА КЕСТЕ 

 

Семестр 

Академиялық кредиттер саны Ұзақтығы 

(соның 

ішінде 

сессия, бірақ 

каникулсыз) 

ЖБП 

МК 

ЖБП 

ЖК 

БП 

ЖК 

БП ТК / 

Minor* 
КП ЖК КП ТК ҚА 

Барлығ

ы 

1 17   10 3         30 18 

2 12   
10+3 

пр  
-         30 19 

3 15 5  5 10         30 18 



 

4 7 
 

8+5 

пр  
10 -      30 18 

5 -  - 
 

24 
 

6   30 18 

6 -  - 6 пр 10/8* + 6 6 
 

  30 24 

7 -  - -  -   30   30 18 

8 -  - 
 

- - 18 12 30 22 

Барлығ

ы 
51 5 47 65 6       54 12 240  
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