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1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

6В07201-Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының 

дамып келе жатқан өнеркәсіптік кәсіпорындарының қажеттіліктеріне сәйкес құзыреті бар 

мұнай-газ саласындағы бакалаврларды даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Бұл білім беру бағдарламасы бекітілген жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты негізінде әзірленген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 31.10.2018 жылғы No 604 бұйрығымен, Ұлттық біліктілік шеңбері мен 

кәсіби стандарттар, Дублин дескрипторларына және еуропалық біліктілік шеңберіне 

сәйкес, аймақтық еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып жасақталды . 

Білім беру бағдарламасы 6B07201 - Мұнай -газ ісі түлекке оқыту саласындағы 

қажетті негізгі құзыреттілікті қалыптастырудың жаңа тәсілін ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне 

қосуға жағдай мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және 

халықаралық білім кеңістігімен үйлестіреді,құзыреттілікті бағалау үшін ECTS кредиттік 

жүйесін қолдану болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының Халықаралық 

танылуын қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен 

профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, 

сондай-ақ білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы-6В07201-Мұнай-газ ісі-дайындық 

бағытына сәйкес жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын игеруге және іске асыру 

жағдайларына қойылатын талаптарды айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен 

материалдар кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік 

моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың 

дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасы болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына оқытылатын модульдердің құрамы, 

тереңдігі және бағыттылығы 6В07201-Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша бакалавр 

меңгеруі тиіс құзыреттіліктің барлық топтарын қалыптастыруға қол жеткізіледі. 

 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

 

ББ мақсаты: Мұнай-газ саласында теориялық және практикалық дағдыларды 

меңгерген, сондай-ақ өндірістік сипаттағы міндеттерді тұжырымдауға және тиімді 

шешімдер қабылдауға қабілетті, инновациялық технологиялар мен ғылыми даярлыққа ие, 

Қазақстан Республикасының жоғары деңгейінде кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті 

сұранысқа ие мамандарды даярлау. 

Тапсырмалар:  

1. Мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау технологиясын, мұнай -газ кен 

орындарын игеру мен пайдалану процестерін, мұнай құбырлары мен газ бен мұнай 

қоймаларын құрлықта және теңізде жобалау мен пайдалануды білетін мұнайшыларды 

оқыту бағдарламасын жүзеге асыру. және жалпы, негізгі және арнайы пәндер бойынша 

іргелі дайындықтары бар, бұл білім алушының дайындық деңгейін одан әрі жетілдіру 

мүмкіндігін көрсетеді.  

2. Білім алушыға заманауи компьютерлік технологиялар мен эксперименттік 

зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қолдана отырып, кәсіби қызмет саласындағы 

инженерлік мәселелерді көруге, талдауға және шешудің жолдарын табуға мүмкіндік 

беретін білім, қабілет, дағды мен дағдыларды беру.  



 

3. Қоғамның, тарихтың, мемлекеттік тілдің, орыс тілінің және басқа да шет 

тілдерінің әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарына негізделген әлеуметтік-

гуманитарлық білім беру, этикалық мінез-құлық, кәсіби шеберлік және табиғи 

ресурстарды экологиялық жауапкершілікпен пайдалану идеалдарын қолдау. 

 

3. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

Бағдарлама циклі: 

Бірінші циклі: бакалавриат 6 деңгейі НРК / ОРК / МСКО 

Білім беру саласының атауы 

            6В07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

Білім беру бағыты  

           6В072 «Өндірістік және өңдеу салалары» 

 Білім беру бағдарламасының аталуы 

          6В07201 «Мұнай – газ ісі» 

Берілетін дәреже  

          6В07201 «Мұнай – газ ісі» білім бағдарламасы бойынша техника және 

технологиялар  бакалавры  

Оқу мерзімі  4 жыл 

Оқыту түрі   Күндізгі 

Оқудың басталуы   2021-2022 

 

3.1 Нормативтік сілтемелер 
 

Бұл құжат нормативтік құжаттардың негізгі ережелеріне сәйкес әзірленді: 

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

No 604 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім стандарты; 

-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы 

No595 бұйрығымен бекітілген жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің стандартты 

ережелері; 

- 2011 жылдың 20 сәуірінде No 152 бекітілген кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі (12.10.2018 ж. Редакцияда); 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы 

No569 бұйрығымен бекітілген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 

қарашадағы No583 бұйрығымен бекітілген оқу -әдістемелік және ғылыми -әдістемелік 

жұмысты ұйымдастыру мен жүзеге асыру ережесі (28 қыркүйек 2018 ж. Редакцияда). 

 

3.2 Жұмыс перспективалары 

 

 Әдетте, "мұнай-газ ісі" білім беру бағдарламасын бітірген түлектерге ұзақ уақыт 

жұмыс іздеудің қажеті жоқ. Бәсекелестікке қарамастан, мұнай және газ өңдеу немесе 

өндіруші кәсіпорындарға мамандық алу өте нақты. 

Мұнай-газ саласындағы білім келесі мамандықтарды алуға мүмкіндік береді: 

- инженер; 

- геолог-мұнайшы; 

- мұнай және газ өндіру жөніндегі супервайзер (шебер) ; 

- оператор; 



 

- бұрғылаушы; 

- құрылыс зертханашысы; 

 

3.3 Маманның біліктілік сипаттамасы 

 

Кәсіби қызметтің сферасы 

6В07201-Мұнайгаз бизнесі білім беру бағдарламасының түлектері келесі 

лауазымдарда жұмыс істей алады: 

- газ кен орнын игеру жөніндегі инженер; инженер -конструктор; бұрғылау 

инженері; Бұрғылау сұйықтығының инженері; ұңғыманы айдау, жөндеу және аралық 

жөндеу инженері; миномет инженері; газ өңдеу зауытының технологы; инженер -

конструктор; бұрғылаудың бас технологы. 

- кен орындарындағы далалық геолог; бас геолог; техник -геолог; геолог; далалық 

геолог. 

- бұрғылаушының көмекшісі, бұрғышы, бригадир; мұнай мен газ өндіру жөніндегі 

бақылаушы (прораб); резервуардың қысымын ұстап тұру цехының бақылаушысы (шебері, 

учаске бастығы); майды дайындау және айдау цехының бақылаушысы (монтаждау 

шебері); техник, инженер, конструкторлық бюроның, жобалау институтының маманы; 

лаборант, техник, инженер, ғылыми -зерттеу институтының кіші ғылыми қызметкері және 

т.б. 

- мұнай -газ өндіру операторы; ұңғымаларды зерттеу операторы; коллекторлық 

қысымды ұстап тұру цехының операторы; майды дайындау және айдау цехының 

операторы; бас құрылымдарының лаборанты; ҒЗТКЖ шеберханасы. 

 

  Кәсіби қызметтің объектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері болып: мұнай -газ кәсіпорындары; 

мұнай ұңғымаларын бұрғылауға арналған техникалық құрылғылар мен құралдар; 

құрлықтағы және теңіздегі мұнай, газ және газ конденсат кен орындары. 
 

Түлектің кәсіби қызметінің түрлері 

6В07201 - мұнай-газ ісі бағыты бойынша бакалавриаттың білім беру 

бағдарламасын меңгерген түлек кәсіби қызмет түрлеріне және дайындық бейініне сәйкес 

мынадай кәсіби міндеттерді шешуі тиіс: 

 өндірістік және технологиялық белсенділік: 

құрлықта және теңізде мұнай -газ ұңғымаларын салудың, жөндеудің, 

реконструкциялаудың және қалпына келтірудің технологиялық процестерін жүргізуге; 

пайдаланудың технологиялық процестерін жүргізу және құрлықта және теңізде мұнай -газ 

ұңғымаларын салу, жөндеу, реконструкциялау және қалпына келтіру кезінде 

қолданылатын жабдықтарға технологиялық қызмет көрсетуді жүзеге асыру; мұнай мен газ 

өндірудің технологиялық процестерін жүргізуге, ұңғыма өнімдерін жинауға және 

дайындауға; мұнай мен газды өндіруде, ұңғымалардың өнімдерін жинау мен дайындауда 

қолданылатын технологиялық жабдықтарды пайдалану және оларға қызмет көрсету; 

көмірсутектерді алуды далалық бақылауды және реттеуді жүзеге асыру; мұнай мен газды, 

жерасты газ қоймасын құбырмен тасымалдаудың технологиялық процестерін жүргізуге; 

технологиялық қондырғыларды пайдалану және оларға қызмет көрсету; мұнай мен газды 

құбыр арқылы тасымалдау үшін, газды жер асты қоймасы үшін; мұнай, мұнай өнімдері 

мен сұйытылған газдарды сақтау мен сатудың технологиялық процестерін жүргізуге; 

мұнай, мұнай өнімдері мен сұйытылған газдарды сақтау мен сату кезінде қолданылатын 

технологиялық жабдықты пайдалану және қызмет көрсету; мұнай -газ кен орындарын 

бұрғылауға, игеруге және игеруге, көмірсутектерді тасымалдауға және сақтауға арналған 



 

технологиялық регламентке сәйкес техникалық жұмыстарды орындау; жұмысшылардың 

бір немесе бірнеше мамандықтары бойынша жұмысты орындау, қызметкерлердің 

лауазымдары; мұнай -газ кеніші жабдықтарының жұмысына техникалық және 

технологиялық құжаттаманы ресімдеу; мұнай, мұнай өнімдері мен сұйытылған газдарды 

сақтау мен сату кезінде қолданылатын технологиялық жабдықты пайдалану және қызмет 

көрсету; мұнай -газ кен орындарын бұрғылауға, игеруге және игеруге, көмірсутектерді 

тасымалдауға және сақтауға арналған технологиялық регламентке сәйкес техникалық 

жұмыстарды орындау; жұмысшылардың бір немесе бірнеше мамандықтары бойынша 

жұмысты орындау, қызметкерлердің лауазымдары; мұнай -газ кеніші жабдықтарының 

жұмысына техникалық және технологиялық құжаттаманы ресімдеу; мұнай, мұнай 

өнімдері мен сұйытылған газдарды сақтау мен сату кезінде қолданылатын технологиялық 

жабдықты пайдалану және қызмет көрсету; мұнай -газ кен орындарын бұрғылауға, 

игеруге және игеруге, көмірсутектерді тасымалдауға және сақтауға арналған 

технологиялық регламентке сәйкес техникалық жұмыстарды орындау; жұмысшылардың 

бір немесе бірнеше мамандықтары бойынша жұмысты орындау, қызметкерлердің 

лауазымдары; мұнай -газ кеніші жабдықтарының жұмысына техникалық және 

технологиялық құжаттаманы ресімдеу; қызметкерлердің лауазымдары; мұнай -газ кеніші 

жабдықтарының жұмысына техникалық және технологиялық құжаттаманы ресімдеу; 

қызметкерлердің лауазымдары; мұнай -газ кеніші жабдықтарының жұмысына техникалық 

және технологиялық құжаттаманы ресімдеу; 

ұйымдастыру -басқару қызметі: 

кәсіпорындардың бастапқы өндірістік бөлімшелерінің жұмысын жоспарлау, 

ұйымдастыру және басқару, мұнай мен газды өндіру, жер үсті мен теңізде көмірсутектерді 

өндіруді бақылау және реттеу, мұнай мен газды құбыр арқылы тасымалдау, газды жер 

асты қоймасы, мұнайды, мұнайды сақтау және сату өнімдер мен сұйытылған газдар; 

ұңғымаларды бұрғылау, мұнай мен газды өндіру, көмірсутектерді өндіруді бақылау және 

реттеу, мұнай мен газды құбырмен тасымалдау, жер асты газын сақтау, сақтау және 

сатумен айналысатын кәсіпорындардың бастапқы өндірістік бөлімшелерінің жұмысын 

жоспарлау, ұйымдастыру және басқару процестерін құжаттау. мұнай, мұнай өнімдері мен 

сұйытылған газдар; мұнай -газ өндірумен айналысатын кәсіпорындардың бастапқы 

өндірістік бөлімшелерінің қызметін талдау, көмірсутектерді өндіруді, мұнай мен газды 

құбыр арқылы тасымалдауды, жер асты газ қоймасын, мұнай, мұнай өнімдері мен 

сұйытылған газдарды сақтау мен сатуды бақылау және реттеу; әзірленген жобалар мен 

техникалық құжаттаманың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативтік 

құжаттарға сәйкестігін бақылау; бастапқы өндірістік бөлімшелердің жұмысының жедел 

жоспарын әзірлеу; технологиялық қондырғыларды, техникалық құралдарды 

орналастыруды және жұмыс орындарын ұйымдастыруды, қолданыстағы әдістер мен 

стандарттарға сәйкес жабдықты тиеуге арналған өндірістік қуаттарды есептеуді жүзеге 

асыруға; кәсіпорындағы сапа менеджменті жүйесінің жұмысына қатысу; бекітілген 

нысандар бойынша ұйымдастырушылық -техникалық құжаттаманы (жұмыс кестесі, 

нұсқаулық, жоспар, смета) және белгіленген есептілікті әзірлеуге қатысу; мұнай мен газды 

құбыр арқылы тасымалдау, газды жер асты қоймасы, мұнай, мұнай өнімдері мен 

сұйытылған газдарды сақтау және сату; әзірленген жобалар мен техникалық 

құжаттаманың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға 

сәйкестігін бақылау; бастапқы өндірістік бөлімшелердің жұмысының жедел жоспарын 

әзірлеу; технологиялық қондырғыларды, техникалық құралдарды орналастыруды және 

жұмыс орындарын ұйымдастыруды, қолданыстағы әдістер мен стандарттарға сәйкес 

жабдықты тиеу үшін өндірістік қуаттарды есептеуді жүзеге асыруға; кәсіпорындағы сапа 

менеджменті жүйесінің жұмысына қатысу; бекітілген нысандар бойынша 

ұйымдастырушылық -техникалық құжаттаманы (жұмыс кестесі, нұсқаулық, жоспар, 

смета) және белгіленген есептілікті әзірлеуге қатысу; мұнай мен газды құбыр арқылы 

тасымалдау, газды жер асты қоймасы, мұнай, мұнай өнімдері мен сұйытылған газдарды 



 

сақтау және сату; әзірленген жобалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, 

техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау; бастапқы 

өндірістік бөлімшелердің жұмысының жедел жоспарын әзірлеу; технологиялық 

қондырғыларды, техникалық құралдарды орналастыруды және жұмыс орындарын 

ұйымдастыруды, қолданыстағы әдістер мен стандарттарға сәйкес жабдықты тиеуге 

арналған өндірістік қуаттарды есептеуді жүзеге асыруға; кәсіпорындағы сапа менеджменті 

жүйесінің жұмысына қатысу; бекітілген нысандар бойынша ұйымдастырушылық -

техникалық құжаттаманы (жұмыс кестесі, нұсқаулық, жоспар, смета) және белгіленген 

есептілікті әзірлеуге қатысу; мұнай өнімдері мен сұйытылған газдар; әзірленген жобалар 

мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа 

нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау; бастапқы өндірістік бөлімшелердің 

жұмысының жедел жоспарын әзірлеу; технологиялық қондырғыларды, техникалық 

құралдарды орналастыруды және жұмыс орындарын ұйымдастыруды, қолданыстағы 

әдістер мен стандарттарға сәйкес жабдықты тиеуге арналған өндірістік қуаттарды 

есептеуді жүзеге асыруға; кәсіпорындағы сапа менеджменті жүйесінің жұмысына қатысу; 

бекітілген нысандар бойынша ұйымдастырушылық -техникалық құжаттаманы (жұмыс 

кестесі, нұсқаулық, жоспар, смета) және белгіленген есептілікті әзірлеуге қатысу; мұнай 

өнімдері мен сұйытылған газдар; әзірленген жобалар мен техникалық құжаттаманың 

стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға сәйкестігін 

бақылау; бастапқы өндірістік бөлімшелердің жұмысының жедел жоспарын әзірлеу; 

технологиялық қондырғыларды, техникалық құралдарды орналастыруды және жұмыс 

орындарын ұйымдастыруды, қолданыстағы әдістер мен стандарттарға сәйкес жабдықты 

тиеуге арналған өндірістік қуаттарды есептеуді жүзеге асыруға; кәсіпорындағы сапа 

менеджменті жүйесінің жұмысына қатысу; бекітілген нысандар бойынша 

ұйымдастырушылық -техникалық құжаттаманы (жұмыс кестесі, нұсқаулық, жоспар, 

смета) және белгіленген есептілікті әзірлеуге қатысу; бастапқы өндірістік бөлімшелердің 

жұмысының жедел жоспарын әзірлеу; технологиялық қондырғыларды, техникалық 

құралдарды орналастыруды және жұмыс орындарын ұйымдастыруды, қолданыстағы 

әдістер мен стандарттарға сәйкес жабдықты тиеуге арналған өндірістік қуаттарды 

есептеуді жүзеге асыруға; кәсіпорындағы сапа менеджменті жүйесінің жұмысына қатысу; 

бекітілген нысандар бойынша ұйымдастырушылық -техникалық құжаттаманы (жұмыс 

кестесі, нұсқаулық, жоспар, смета) және белгіленген есептілікті әзірлеуге қатысу; 

бастапқы өндірістік бөлімшелердің жұмысының жедел жоспарын әзірлеу; технологиялық 

қондырғыларды, техникалық құралдарды орналастыруды және жұмыс орындарын 

ұйымдастыруды, қолданыстағы әдістер мен стандарттарға сәйкес жабдықты тиеуге 

арналған өндірістік қуаттарды есептеуді жүзеге асыруға; кәсіпорындағы сапа менеджменті 

жүйесінің жұмысына қатысу; бекітілген нысандар бойынша ұйымдастырушылық -

техникалық құжаттаманы (жұмыс кестесі, нұсқаулық, жоспар, смета) және белгіленген 

есептілікті әзірлеуге қатысу; 

 эксперименттік зерттеу қызметі: 

мұнай мен газды өндіру саласындағы технологиялық процестер мен техникалық 

құрылғылар туралы ақпаратты талдау, құрлықта және теңізде көмірсутектерді өндіруді 

бақылау және реттеу, мұнай мен газды құбыр арқылы тасымалдау, газды жер асты 

қоймасы, мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау мен өткізу сұйытылған газдар; мұнай мен 

газды өндіру, құрлықта және теңізде көмірсутектерді өндіруді бақылау және реттеу, 

мұнай мен газды құбыр арқылы тасымалдау, жер асты газын сақтау, мұнайды сақтау және 

сату саласындағы технологиялық процестер мен техникалық құрылғыларға 

эксперименттік зерттеулер жүргізу; әдістермен реттелетін мұнай өнімдері мен сұйытылған 

газдар; эксперименттердің нәтижелерін статистикалық өңдеуді орындау, есептік 

құжаттаманы ресімдеу; 

 жоба белсенділігі: 



 

мұнай мен газды өндірудің жобалық құжаттамасын әзірлеу, құрлықта және теңізде 

көмірсутектерді өндіруді бақылау және реттеу, мұнай мен газды құбыр арқылы 

тасымалдау, жер асты газын сақтау, сақтау және өткізу бойынша жобалық құжаттаманы 

әзірлеу үшін бастапқы деректерді жинау және белгіленген нысанда ұсыну. мұнай, мұнай 

өнімдері мен сұйытылған газдар; қолданбалы бағдарламалық өнімдерді пайдалана 

отырып, мұнай мен газды өндіруді жобалауға, құрлықта және теңізде көмірсутектерді 

өндіруді бақылауға және бақылауға, мұнай мен газды құбырмен тасымалдауға, газды жер 

асты қоймасына сақтауға, мұнай мен мұнай өнімдерін сақтауға және сатуға есептеулер 

жүргізу үшін. сұйытылған газдар; белгіленген талаптарға сәйкес типтік жобалық, 

технологиялық және жұмыс құжаттарын ресімдеу; мұнай -газ өндіру сапасын басқару 

бойынша жобалық шешімдерді дайындауға қатысу. 

 

 

3.4 Білім беру бағдарламасының ЖБҚ құзыреттерінің тізбесі 

 

ЖБП циклі міндетті компонент 

МК 1: Болашақ маманның идеологиялық, азаматтық және адамгершілік 

позициясын қалыптастыруға бағытталған, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды білу негізінде бәсекеге қабілетті, мемлекеттік, орыс және шет 

тілдерінде коммуникация бағдарламаларын құра отырып, салауатты өмір салтын 

ұстануға, өзін-өзі жетілдіруге бағытталған. және кәсіби сәттілік; 

МК 2: Болашақ маманның жеке басының әлеуметтік-мәдени дамуын оның 

дүниетанымын, азаматтық және адамгершілік позициясын қалыптастыру негізінде 

қамтамасыз ететін жалпы құзыреттіліктер жүйесі қалыптасады; 

МK 3: Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және 

кәсіби қарым -қатынас жасау қабілетін дамыту; 

МK 4: Ақпараттық сауаттылықты дамытуға олардың өмірі мен қызметінің 

барлық саласында заманауи ақпараттық -коммуникациялық технологияларды меңгеру 

мен қолдану арқылы ықпал ету; 

МK 5: Өмір бойы өзін-өзі дамыту мен тәрбиелеу дағдыларын қалыптастыру; 

МК 6: Олар қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни ойлауға және физикалық өзін-өзі 

жетілдіруге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастырады. 

ЖБП циклінің міндетті пәндерін оқу аяқталғаннан кейін білім алушы:  

1: Ғылыми -философиялық білім әдістері арқылы табиғи және әлеуметтік әлемді 

ғылыми тұрғыдан түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философияның негіздерін 

білу арқылы қалыптасқан идеологиялық позиция негізінде қоршаған шындықты бағалау;  

2: Мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен 

спецификалық ерекшеліктерін түсіндіру; 

3: әлеуметтік және өндірістік салада болып жатқанның барлығына өзіндік баға 

беріңіз; 

4: Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері, заңдылықтары мен өзіндік 

ерекшеліктерін терең түсіну мен ғылыми талдауға негізделген азаматтық позицияны 

көрсету; 

5: Қазақстанның жаңа тарихындағы оқиғалардың себептері мен салдарын талдау 

үшін тарихи сипаттау әдістері мен әдістерін қолдану; 

6: Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану мен психология бойынша негізгі 

білімдерді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым -қатынастың әр 

түрлі салаларындағы жағдайларды бағалау; 

7: интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы ғылымдар туралы 

білімді синтездеу; 

8: Белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл қоғамдық-саяси кластерді зерттеу үшін 

ғылыми әдістер мен әдістерді қолдану; 



 

9: Өзіңіздің адамгершілік және азаматтық позицияңызды дамытыңыз; 

10: Қазақ қоғамының әлеуметтік, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық 

нормаларымен жұмыс жасау; 

11: жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті көрсету; 

12: Халықаралық мойындауға ие әлеуметтік -гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы білімді практикада қолдану; 

13: Әдістеме мен талдауды таңдауды жүзеге асыру; 

14: Зерттеу нәтижелерін қорытындылау; 

15: Жаңа білімді синтездеу және гуманитарлық әлеуметтік маңызы бар өнім 

түрінде ұсыну; 

16: тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым -қатынас 

мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде 

қарым -қатынасқа түсу; 

17: Грамматикалық білім жүйесіне негізделген тілдік және сөйлеу құралдарын 

қолдануды жүзеге асыру; ақпаратты коммуникация жағдайына сәйкес талдау;  

18: Қарым -қатынасқа қатысушылардың әрекеттері мен әрекеттерін бағалаңыз. 

19: Ақпараттық -коммуникациялық технологиялардың әр түрін жеке қызметте 

қолдану: Интернет -ресурстар, ақпаратты іздеуге, сақтауға, өңдеуге, қорғауға және 

таратуға арналған бұлтты және мобильді қызметтер; 

20: Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру 

траекториясын құрыңыз, дене мәдениеті әдістері мен құралдары арқылы толыққанды 

әлеуметтік және кәсіби белсенділікті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына көңіл 

бөліңіз. 

 

Білім беру бағдарламасының жалпы, негізгі және кәсіби құзыреттілігі 

«Мұнай -газ ісі» (ЖҚ, БҚ, ПК) 

 

ЖҚ 1 Адамға, қоғамға, қоршаған ортаға деген көзқарасты, ойлау мәдениетін және 

өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыру қабілетін реттейтін гуманитарлық мәдениетке, 

этикалық және құқықтық нормаларға ие болыңыз. 

ЖҚ 2 Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет -ғұрыптарға, әлеуметтік нормаларға 

негізделген әлеуметтік және этикалық құндылықтарды біліп, кәсіби қызметінде оларға 

назар аударыңыз. 

ЖҚ 3 Кәсіби қызметінде техникалық әдебиеттерді оқу және сөйлеу дағдылары 

деңгейінде мемлекеттік және кем дегенде бір шет тілін білуді қолдану. 

ЖҚ 4 Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістері, әдістері мен 

құралдарына ие, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу 

дағдыларына ие. 

ЖҚ 5 Экономикалық білім негіздерін білу, ғылыми түсінікке ие болу, маркетинг, 

қаржы және т.б. 

ЖҚ 6 Әр түрлі қызмет салаларында құқықтық білім негіздерін қолданыңыз 

ЖҚ 7 Өндірістік персонал мен халықты жазатайым оқиғалардың, апаттардың, 

табиғи апаттардың ықтимал зардаптарынан қорғау әдістерін білу. 

ЖҚ 8 Көліктік және технологиялық машиналар мен кешендердің жұмысындағы 

техникалық және технологиялық мәселелерді анықтау, тұжырымдау және шешу үшін 

іргелі білім жүйесін (математикалық, жаратылыстану, инженерлік -экономикалық) 

қолдану. 

ЖҚ 9Ақпаратты басқарудың құралы ретінде ақпаратты алудың, сақтаудың, 

өңдеудің, компьютермен жұмыс істеудің негізгі әдістері, әдістері мен құралдарына ие 

болу. Кен орындарын игеру және мұнай, газ және газ конденсатын өндіру мәселелерін 

шешуге арналған бағдарламалық пакеттермен жұмыс істеу дағдыларына ие болу. 



 

ЖҚ 10Тапсырмаларды шешуге жауапкершілікті алу қабілеті, бұған басқаларды 

тарта білу, бағыныштыларға жұмыс істеу үшін қажет нәрсенің бәрін қолдау және 

қамтамасыз ету. Күнделікті мәселелерді, әсіресе адамдар арасындағы қақтығыстарды 

байсалды және байыпты түрде шеше білу. Белгілі бір жобаны жүзеге асыру үшін 

құрылған шағын топтың қызметін ұйымдастыру мүмкіндігі. Байланыс мәселелерін шешу 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану 

мүмкіндігі. Басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни тұрғыдан бағалау және 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және мүмкін болатын 

әлеуметтік-экономикалық салдарды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу мүмкіндігі. 

ЖҚ 11 Ақпараттық ағынды шарлау, белгілі бір критерий бойынша әр түрлі ақпарат 

көздерін табу мен жүйелеу, ақпаратты алудың, түрлендірудің, жүйелеудің және сақтаудың 

ұтымды әдістерін қолдану, зияткерлік және танымдық қызметтің қажетті жағдайларында 

оны жаңарту. 

ЖҚ 12Жаңа идеяларды игеру, жаңа іскерлік шындыққа бейімделу. Жаңашыл 

идеяларды тудыру, тәуелсіз гипотезаларды алға қою, өзінің интеллектуалдық және жалпы 

мәдени деңгейін үнемі дамыту, ақпаратты іздеу, сыни талдау, жалпылау және жүйелеу, 

мақсат қою және оларға жетудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдау мүмкіндігі. 

ЖҚ 13Тапсырмаға сәйкес деректерді өңдеу құралдарын таңдау, есептеулер 

нәтижелерін талдау және қорытындыларды дәлелдеу мүмкіндігі туралы шешім 

қабылдауға қажетті мәліметтерді жинау, талдау және өңдеу мүмкіндігі. берілген 

тапсырмалар. Отандық және шетелдік ақпарат көздерін қолдана отырып, қажетті 

мәліметтерді жинау, талдау және ақпараттық шолуды дайындау мүмкіндігі. 

Аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі. 

ЖҚ 14 Қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен 

маңыздылығын түсіну, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлер туралы хабардар 

болу, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын орындау. 

ЖҚ 15 Зияткерлік меншікті қадағалаңыз, мұнай, газ, газ конденсатты кен 

орындарын игерудің және пайдаланудың барлық технологиялық тізбегіндегі технология 

мен зерттеулердің заманауи жетістіктерінің корпоративтік дамуын сақтаңыз. 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

БҚ 1: оқу саласындағы озық білімге сүйене отырып, оқу саласындағы білім мен 

түсінікті көрсету; әлеуметтік нормаларға негізделген құндылықтар және олардың кәсіби 

қызметінде басшылыққа алынуы; 

БҚ 2: сұйықтар мен газдарды сүзу кезінде су қоймасында болатын физикалық 

процестерді білу; теңіздегі гидротехникалық құрылымдар мен платформалардың барлық 

түрлерін білу; 

мұнай -газ кен орындарын игеру технологиясының жалпы принциптерін білу; 

сұйықтықты жер бетіне көтеру теориясының негіздерін білу; 

БҚ 3 бұрғылау, шаю, қаптау және ұңғыманы өңдеу технологиясын білу; 

құрлықта және теңізде мұнай -газ ұңғымаларын салуға арналған жабдықтар салуға; 

БҚ 4: бұрғылау қондырғысын басқару дағдыларына ие болу; ұңғымалардың 

сипаттамаларын жою және шешуге дағдылануы; 

БҚ 5: салу, пайдалану, қызмет көрсету және негізгі технологиялық операцияларды 

білу  мұнай -газ құбырлары мен мұнайгаз қоймаларын жөндеу; құбырларды 

гидравликалық есептеу әдістерін білу; магистральдық құбырлар мен мұнай -газ сақтау 

қоймаларының жоспары мен профилін іздеу, жобалау әдістерін білу; 

БҚ 6: құрылысты жоспарлау, машиналармен жабдықты таңдау, мұнай мен газ кен 

орындарын реттеу, жұмыс уақытын ұйымдастыру дағдыларына ие болу; 

БҚ 7: зерттелетін аймақта фактілер, құбылыстар, теориялар мен олардың 

арасындағы күрделі қатынастар туралы білім мен түсінікті қолдану; Қазақстан 



 

Республикасы Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасындағы экономикалық 

процестер мен халықаралық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар; 

БҚ 8: нақты субъект пен қоғам, адам мен қоршаған орта арасындағы тұлғааралық 

қатынастарды реттейтін этикалық және құқықтық нормалар; 

БҚ 9: оқу, тілдік, өндірістік және диплом алдындағы практиканың болашақ кәсіби 

қызметі үшін мақсаттары, міндеттері, мазмұны мен маңызы; ұйымдастыру -басқару 

қызметінің негіздері. 

білімді іс жүзінде қолдану және түсіну қабілеті (Б дескрипторы): 

БҚ 10: білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, аргументтер құрастыру және 

зерттелетін аймақтың мәселелерін шешу қазіргі ақпараттық ағындарда шарлау және 

динамикалық өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу кезінде; 

БҚ 11: академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын 

түсіну, қабылданған шешімді ілгерілету мен қорғау кезінде әр түрлі мақсаттағы 

ұңғымаларды бұрғылау мен пайдалану кезінде және құрлықта және теңізде ұңғыма 

тесігінің профилі кезінде, көмірсутектерді тасымалдау мен сақтау кезінде техникалық 

процестерді жүргізу және түзету.  

БҚ 12:жоспарларды, болжамдарды әзірлеу кезінде ұңғымаларды бұрғылау, мұнай 

мен газды өндіру, жер үсті және теңіздегі көмірсутектерді өндіруді бақылау және реттеу, 

мұнай мен газды, жер асты газын тасымалдау саласындағы зерттеулердің бағыты туралы 

ақпаратты құрастыра білу. мұнай, мұнай өнімдері мен сұйытылған газдарды сақтау, 

сақтау және өткізу; 

БҚ 13:бағалау мен талдау кезінде ақпаратты өзара әрекеттесудің, ақпаратты 

қабылдаудың, сақтаудың, өңдеудің, интерпретациялаудың негізгі әдістері мен 

құралдарына ие, ақпараттық -коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу 

дағдыларына ие болуы; ақпаратты қабылдау мен әдістемелік жалпылау, мақсат қою және 

оған жету жолдарын таңдау және Қазақстан тәжірибесіне өнеркәсібі дамыған елдердің 

алдыңғы қатарлы тәжірибесін енгізу қабілеті болуы; ақпараттың барлық түрлерімен 

жұмыс істегенде, оны іздеуді, өңдеуді және сақтауды заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып ұйымдастыру кезінде; 

БҚ 14:кәсіби функцияларды жүзеге асыруға байланысты мақсаттар қою мен 

міндеттерді тұжырымдау кезінде; 

БҚ 15:типтік және стандартты емес есептерді шешкенде, аналитикалық тәсілді 

қажет ететін лауазымдарда өз бетінше жұмыс жасай білу; 

БҚ 16:білімді өзінің практикалық қызметінде қолданған кезде, қазіргі заманғы 

білім беру мен ақпараттық технологияларды қолдана отырып, мұнай -газ бизнесі 

саласында жаңа білімдерді өз бетінше игереді, әлеуметтік және негізгі геологиялық -

техникалық пәндер бойынша жүйелік білімдерді, мұнай -газ өнеркәсібі мен техникасы мен 

технологиясын меңгереді; 

БҚ 17:Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және халықаралық 

құқықта көзделген заң шеңберінде экономикалық немесе басқа қызмет субъектісінің, 

жүйенің, органның тұрақты, тұрақты жұмыс істеуінің нысандары мен әдістерін қолдану 

кезінде; оң шетелдік тәжірибені жалпылау және отандық жағдайға бейімдеу кезінде; 

қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі негізгі ұғымдарға салыстырмалы талдау жасау. 

пайымдау, ойды бағалау және қорытынды жасау қабілеті(С дескрипторы): 

БҚ 18:әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарға негізделген пайымдаулар 

жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндірукәсіби іс -әрекеттерді жүзеге асыру кезінде 

пайымдау, ойды бағалау және қорытынды жасау дағдыларына ие болу; мұнай -газ 

өнеркәсібі мен ғылымның даму заңдылықтары мен тенденцияларын ескере отырып, 

оңтайлы, ең тиімді шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру кезінде; - орындалған 

жұмысты талдай отырып, газ және газ конденсатты ұңғымаларды игеру мен зерттеу 

бойынша жұмыстардың реттілігін білуі керек.  



 

БҚ 19:пилоттық өндірісті жобалауға және газ және газ конденсат кен орындарын 

игеруге жаңа идеялар мен бастапқы деректерді алу үшін барлау ұңғымаларында 

геологиялық далалық зерттеулер жүргізе білу; 

БҚ 20: газ және газ конденсат кен орындарын пайдалану мен игеру тәжірибесін 

сыни талдау кезінде нормативтік құжаттарды қолдана білу; мұнай -газ саласындағы 

ғылымның дамуының заманауи тенденциялары саласындағы зерттеулердің сапасын 

бағалауда; әлеуметтік баламаларды жауапты таңдаумен. 

Қарым -қатынас дағдылары (D дескрипторы): 

БҚ 21: теориялық және практикалық білімдерді оқу аймағындағы оқу -

практикалық және кәсіби мәселелерді шешу үшін қолдану; әр түрлі өндірістік 

жағдайларда адекватты бағдарлану, топта жұмыс жасай білу, өз көзқарасын дұрыс қорғай 

білу, жаңа шешімдерді ұсына білу; 

БҚ 22: ымыраға келу, өз пікіріңізді топтың пікірімен салыстыру мүмкіндігі; 

іскерлік этика нормаларын ұстану, этикалық және моральдық нормалар мен мінез -

құлықтың болуы; берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай тиімді коммуникация құру; 

көпшілік алдында сөйлеу мәдениетінің ережелерін сақтау; сендіру қабілеті, пікірталас 

кезінде өз ұстанымын дәлелдеу, шешендік өнерді меңгеру, ауызша және жазбаша сөйлеу 

сауаттылығы, өз жұмысының нәтижесін көпшілікке таныстыру, презентацияның барабар 

формалары мен әдістерін таңдау; әлеуметтік өзара әрекеттесуде тиімді жұмыс жасай білу. 

мұнай -газ бизнесі саласындағы бірлескен ғылыми зерттеулер тобы; 

БҚ 23: әр түрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда және 

көп тілді қоғам құруда шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу үшін осы тілде 

сөйлейтіндермен еркін сөйлесуге мүмкіндік беретін көлемдегі шет тіліндегі диалогты 

ұйымдастыру; конструктивті диалог жүргізу дағдыларына ие болу; ұтқырлық, икемділік 

техникасын меңгеру; ымыраға келе білу, өз пікірін топтың пікірімен байланыстыру; 

ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді кәсіпқойларға да, мамандарға да 

жеткізу мүмкіндігі. 

Оқу дағдылары (Д дескриптор): 

БҚ 24:күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімді күнделікті меңгеру; 

БҚ 25: оқылатын аймақта қосымша білім беруді өз бетімен жалғастыру үшін 

қажетті оқу дағдылары; қосымша білім алу үшін қажетті материалды өз бетінше табуға, 

зерттеуге, құрылымдауға және жүйеге келтіруге; 

БҚ 26:зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; кәсіби практикадан 

өту кезінде алынған дағдылардан біліктілікті одан әрі жетілдіру; 

БҚ 27:өз қызметі мен рефлексиясының нәтижесін бағалау мүмкіндігі; 

БҚ 28:қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, талдау және таңдау, оны жүйелеу, 

түрлендіру, сақтау және беру мүмкіндігі; 

БҚ  29:қазақ мәдениеті (менталитеті), қазақтың рухани құндылықтары тұрғысынан, 

сонымен қатар басқа мәдениеттер контекстінде өзінің кәсіби және жұмылдырушы 

қасиеттерін жүзеге асыра отырып, функционалды емес және полипрофессионалды білім 

мен қабілеттерге байланысты жағдай өзгерген кезде тез бейімделу мүмкіндігі. оқу 

орындары; 

БҚ 30: ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқу 

саласында қолдану,өзін-өзі тәрбиелеу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдылары 

болуы; магистратурада күнделікті кәсіби қызмет пен үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа 

білім алу дағдыларына ие болу; өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тәрбиелеуге, біліктілігін 

арттыруға және біліктілігін арттыруға ұмтылу. 

 

Кәсіби құзыреттілік (ПК) 

ПҚ 1 Мұнай мен газ өндірісін технологиялық жүйе ретінде жобалау негіздерін 

түсіну үшін жалпы техникалық пәндердің іргелі бөлімдері туралы білімді қолданыңыз. 



 

Кәсіби қызметте жаратылыстанудың негізгі заңдарын қолданыңыз, математикалық 

талдау мен модельдеу әдістерін, теориялық және эксперименттік зерттеулерді 

қолданыңыз. Өндірістік жүйенің әр түрлі элементтерін математикалық модельдеу 

әдістерін қолдану және олардың жұмысының оңтайлы (рационалды) жағдайларын табу. 

ПҚ 2Әр түрлі мақсаттағы ұңғымаларды және құрлықтағы және теңіздегі 

ұңғыманың профилін салу, жөндеу және пайдалану кезінде, көмірсутектерді тасымалдау 

мен сақтау кезінде технологиялық процестерді жүргізу және түзету. Өндірістік 

ұңғымалардың жұмысының негізгі технологиялық процестерін, сонымен қатар айдау 

ұңғымаларын пайдалану мен қызмет көрсетуді түсіну және сипаттау. Тау -кен шебері 

(технолог) деңгейінде барлық технологиялық операцияларды орындау дағдыларына ие. 

ПҚ 3Мұнай мен газ ұңғымаларын салуда, жөндеуде, реконструкциялауда және 

қалпына келтіруде, мұнай мен газды өндіруде, ұңғыма өнімдерін жинау мен дайындауда, 

көмірсутектерді тасымалдауда және сақтауда қолданылатын технологиялық жабдықтарды 

пайдалану және қызмет көрсету. Өндіріс немесе жөндеу бойынша бригадирдің 

функцияларын орындаңыз. Мұнай, газ, конденсат өндірісінде, ұңғыма өнімдерін жинау 

мен дайындауда қондырғыларды, қондырғыларды ұтымды пайдалану мен қызмет көрсету 

бойынша учаскелік операторларды басқарыңыз. 

ПҚ 4Мұнай мен газ өндірудегі технологиялық процестердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша тәуекелдерді бағалау және шараларды анықтау. «Мұнайгаз 

өнеркәсібіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелеріне» сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік 

саласындағы ережелер мен ережелердің қатаң сақталуын білу және қамтамасыз ету. 

Мұнай, газ, газ конденсаты өндіру қондырғыларын пайдалану мен күтіп -ұстау кезіндегі 

мүмкін болатын тәуекелдерді болжау және бағалау және олардың себептерін жою, мұнай 

мен газ кен орындарының жабдықтары мен конструкцияларын, мұнай -газ құбырлары мен 

мұнайгаз қоймаларын (құрлықта және теңізде) коррозиядан қорғау. ). 

ПҚ 5Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау 

принциптерін практикада қолдану. Мұнай, газ және газ конденсатын өндіру 

қондырғыларын пайдалану мен күтіп ұстау кезінде табиғатты ұтымды пайдаланудың 

негізгі ережелерін және қоршаған ортаны қорғау ережелерін білу және сақтау. 

ПҚ 6Мұнай, газ, газ конденсаты өндіру қондырғыларындағы технологиялық 

процестерді автоматтандыру жүйелерінің негізгі элементтерін, құрал -саймандармен 

қолданылатын ұңғымалардың өнімдерін жинау мен дайындауды және оларды 

метрологиялық қамтамасыз етуді білу. Құбырлардың, фитингтердің, қондырғылардың, 

материалдар мен химиялық заттардың сипаттамалық өлшемдерін көрсету. 

Ұйымдастырушылық және басқарушылық қызмет 

ПҚ 7Техникалық -экономикалық талдау әдістерін қолданыңыз. Жоспарлау -

экономикалық бөліммен бірге мұнай, газ, газ конденсаты өндірісінің құрылымдық 

бөлімшесінің жұмысының нәтижелерінің техникалық -экономикалық негіздемесіне 

қатысыңыз және нәтижені жақсарту жолдарын белгілеңіз. 

ПҚ 8Ұңғымаларды бұрғылау, мұнай мен газды өндіру, құрлықта және теңізде 

көмірсутектерді өндіруді бақылау және реттеу, мұнай мен газды құбыр арқылы 

тасымалдау, жер асты газын сақтау саласындағы зерттеулер саласындағы отандық және 

шетелдік ғылыми -техникалық ақпаратты зерделеу және талдау. , мұнай, мұнай өнімдерін, 

сұйытылған газдарды сақтау және сату. Мерзімді отандық және шетелдік басылымдарға 

қол жеткізіңіз, мұнай кәсіпшілігі туралы мақалаларды бөліп көрсетіңіз. Мақаланың 

мазмұнын сыни бағалаңыз және нәтижелердің жаңашылдығын анықтаңыз. 

ПҚ 9 Мұнай, газ және газконденсатты кен орындарының геологиясы мен далалық 

геофизикасын, геофизикалық, геологиялық, гидродинамикалық және басқа да су 

қоймаларын зерттеу технологиясын білу.  

Геодезиялық жұмыстарды түсіру мен орналастыруды, магистральдық құбырларды 

кеңсе мен далалық іздестіруді, материалдар мен конструкциялардың сапасын бақылау 

құрылғыларымен жұмыс жасай білу. 



 

ПҚ 10Ұңғыманың құрылымын жобалауды білу үшін ұңғыманың ұтымды түрін 

және бұрғылау режимінің негізгі параметрлерін таңдау, бұрғылау қондырғысы мен 

жабдықты басқару және басқару. Мұнай мен газ құбырларын (құрлықта және теңізде), 

мұнай қоймалары мен газ және мұнай қоймаларын, мұнай мен газды айдау үшін сорғы -

компрессорлық станцияларды жобалау және салу, құбыр материалдарын таңдау және 

олардың экономикалық тиімділігін есептей білу. 

ПҚ 11 Мұнай, газ және газ конденсат кен орындарын (құрлықта және теңізде) 

игеру технологиясын таңдаңыз, жабдықты таңдаңыз және кен орындарын, құбырларды, 

газды және мұнай қоймаларын пайдалану үшін оның жұмыс режимін орнатыңыз және 

олардың экономикалық тиімділігін есептеңіз.  

Мұнай мен газ кен орындары, мұнай -газ құбырлары, мұнай -газ қоймалары, мұнай 

мен газды бастапқы және қайталама өңдеуге арналған қондырғылар үшін қондырғылар 

мен қондырғыларды салу, пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу бойынша 

негізгі технологиялық операцияларды орындау. -қалдықтар, энергия үнемдейтін, 

экологиялық таза технологиялар. 

ПҚ 12Ұңғымалардың түптік аймағын өңдеудің тиімді технологияларын қолдана 

білу және көмірсутектер өндірісін ұлғайту үшін қабат қысымын ұстап тұру, 

ұңғымалардың сипаттамаларын тіркеу және ашу, газ және мұнай құбырларының өткізу 

қабілетін арттыру технологиясын таңдау. 
ПҚ 13Кен орындарында мұнай, газ және су жинау және оларды тасымалдауға 

дайындау схемасын, қалдықтары аз, энергия үнемдейтін, экологиялық таза 

технологияларды қолдана отырып, өнімдердің берілген ассортиментін алу үшін мұнай мен 

газды терең өңдеу схемасын таңдаңыз. 
 

3.5 Оқу нәтижесі (ОН) 

 

ОН 1: Тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, тарихи процестегі 

адамның орнын, қоғамның саяси ұйымын сипаттау, саяси оқиғалар мен үрдістерді талдау, 

жауапты саяси өмірге қатысу қабілеті мен дайындығы; 

ОН 2: Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану мен психология 

бойынша негізгі білімдерді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым -

қатынастың әр түрлі салаларындағы жағдайларды бағалау мүмкіндігі; 

ОН 3: Шет тілінде жазбаша және ауызша сөйлесу мүмкіндігі: тұлғааралық, 

мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым -қатынас мәселелерін шешуге дайындық; 

ОН 4: Әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді ғылыми сипаттай 

білу, әр түрлі кәсіби-әлеуметтік қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың әр түрін, гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың 

әдістерін жеке іс-әрекетте қолдануға дайындық. мұнай өндіруші кәсіпорындардың 

бөлімшелерінің жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және басқару үшін экономика мен 

іскерлік тәжірибе саласындағы терең білім; 

ОН 5: Мұнай мен газ өндірісін технологиялық жүйе ретінде жобалау негіздерін 

түсіну үшін жалпы техникалық пәндердің іргелі бөлімдері бойынша білімді өз бетінше, 

әдістемелік түрде дұрыс қолдана білу;  

ОН 6:Іргелі теориялық білімдер негізінде геодезиялық жұмыстарды түсіру мен 

орналастыруды, магистральдық құбырлардың кеңселік және далалық іздеулерін, 

материалдар мен конструкциялардың сапасын бақылау құрылғыларымен жұмыс жасай 

білу. Мұнай, газ және газконденсатты кен орындарының геологиясы мен далалық 

геофизикасын, геофизикалық, геологиялық, гидродинамикалық және басқа да су 

қоймаларын зерттеу технологиясын білу; Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен 

ұтымды пайдалану принциптерін ескере отырып, мұнай мен газды өндірудің 

технологиялық процестерін бақылау және реттеу 



 

ОН 7:Ұңғыманың құрылымын жобалауды білу үшін ұңғыманың ұтымды түрін 

және бұрғылау режимінің негізгі параметрлерін таңдау, бұрғылау қондырғысы мен 

жабдықты басқару және басқару. Мұнай мен газ құбырларын (құрлықта және теңізде), 

мұнай базалары мен газ және мұнай қоймаларын, мұнай мен газды айдау үшін сорғы мен 

компрессорлық станцияларды жобалау мен салуды білу, таңдау 

ОН 8:Мұнай, газ және газ конденсат кен орындарын (құрлықта және теңізде) игеру 

технологиясын таңдаңыз, жабдықты таңдаңыз және кен орындарын, құбырларды, газды 

және мұнай қоймаларын пайдалану үшін оның жұмыс режимін орнатыңыз және олардың 

экономикалық тиімділігін есептеңіз. Мұнай мен газ кен орындары, мұнай-газ құбырлары, 

мұнай мен газ сақтау қоймалары, мұнай мен газды бастапқы және қайталама өңдеу 

қондырғылары үшін аз қалдықтармен жабдықтар мен конструкцияларды салу, пайдалану, 

техникалық қызмет көрсету, жөндеу бойынша негізгі технологиялық операцияларды 

орындау, энергия үнемдейтін, экологиялық таза технологиялар; 

ОН 9: Ұңғымалардың түптік аймағын өңдеудің тиімді технологияларын қолдана 

білу және көмірсутектердің өндірісін ұлғайту үшін қабат қысымын ұстап тұру, 

ұңғымалардың сипаттамаларын тіркеу және ашу, газ және мұнай құбырларының өткізу 

қабілетін арттыру технологиясын таңдау;  

ОН 10: Кен орындарында мұнай, газ және су жинау және оларды тасымалдауға 

дайындау схемасын, қалдықтары аз, энергия үнемдейтін, экологиялық таза 

технологияларды қолдана отырып, берілген өнім ассортиментін алу үшін мұнай мен газды 

терең өңдеу схемасын таңдау;  

ОН 11: Тәуекелдерді бағалай білу және технологиялық процестердің қауіпсіздігі 

мен экологиялық тазалығын қамтамасыз ету бойынша шараларды анықтау, мұнай -газ 

өнеркәсібінде қоршаған ортаны қорғау технологияларын таңдау, мұнай -газ кен 

орындарының жабдықтары мен құрылымдарын, мұнай -газ құбырлары мен мұнай мен газ 

сақтау қоймалары (құрлықта және теңізде). 

ОН 12: Мұнай -газ саласында зерттеу әдістері мен академиялық жазбаларды 

қолдана білу. 

 

 

3.7 Пәндер туралы ақпарат 

 
№ Пәннің 

атауы 

Тоқс

ан 

Пәннің қысқаша сипаттамасы кред

иті 

Қалып

тасқан 

құзыре

ттілікт

ер 

Пререквизитт

ер 

Постреквиз

иттер 

Жалпы білім беретін пәндер циклы ЖОО компоненті (51 кр) 

1 Қазақстанны

ң қазіргі  

заман 

тарихы 

2 Қазақстанның бірегейлігін 

нығайтудағы үлкен рөлінің 

арқасында, халықтың өзін-өзі 

тануы, жаңа мыңжылдықта 

интеллектуалды серпілістің 

қажеттілігіне байланысты 

міндеттерді жүзеге асыру. 

Қазақстандық қоғамда мақсатты 

табысты жүзеге асыру үшін 

рухани -идеологиялық ядро 

болуы керек, бұған қоғамдық 

сананы жаңғырту тетіктерін 

ашатын және рухани -мәдени 

дәстүрлердің сабақтастығына 

негізделген «Рухани Жағыру» 

бағдарламасы көмектеседі. 

5 ОК 2  

ОК 6  

ОК 5  

ОК 4  

орта 

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

Философия 

2 Философия 3 Оны оқу барысында студенттер 

философияның даму кезеңдері 

5 ОК 2  

ОК 1  

Қазақстанны

ң қазіргі  

Саясаттану 

және 



 

туралы, қазақ философиялық 

ойының ерекшеліктері туралы 

білім алады, философияның 

негізгі мәселелерімен, 

ұғымдарымен және 

категорияларымен танысады. 

Қазіргі заманғы маман дайындау 

жүйесіндегі философияның рөлі 

оның зерттеу объектісімен 

анықталады, ол адам және оның 

табиғат пен қоғаммен қарым -

қатынасы. Ол адамның 

дүниетанымын, адамгершілік 

және өмірлік мәнді нұсқауларын 

қалыптастырады. 

ОК 20  

ОК 3  

ОК 7  

ОК 

13.  

ОК 14  
 

заман тарихы әлеуметтан

у 

3 Шетел тілі 1 

курс 

3/4 

2 

курс 

1/2 

 

 

Шетел тілін оқытуда 

студенттердің шет тілін білім 

беру үдерісінде жеткілікті 

деңгейде (A2), базалық 

жеткіліктілік деңгейінде (B1), 

базалық стандартта (B2) білім 

алушылардың мәдениетаралық - 

коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру болып табылады. 

Қабылдау кезіндегі студенттің 

дайындық деңгейіне байланысты 

ол С1 деңгейіне жетуі мүмкін, 

егер студенттің тілдік деңгейі 

бастапқыда В1 деңгейінен 

жоғары болса. 

он ОК 1  

ОК 3  

ОК 18 

ОК 17  

ОК 16  

орта 

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдаролам

асы 

Ағылшын 

тілінде 

сөйлеуге 

және 

жазуға 

тәжірибесі 

Халықарал

ық 

стандартта

лған тіл 

курстары 

4 Қазақ (орыс) 

тілі 

1/2 Тұлғааралық, әлеуметтік, 

мәдениетаралық қарым -қатынас 

сферасында орыс (қазақ) тілінде 

танымдық және коммуникативтік 

белсенділіктің дамуы. 

Пікірталастарда этикалық, 

мәдени, әлеуметтік маңызды 

нормаларды талқылау 

дағдыларын қалыптастыру, 

топпен жұмыс жасай білу, топпен 

өзара әрекеттесу, икемділік, 

шығармашылық. Мәтіндік 

ақпаратты түсіндірудің 

практикалық дағдыларын 

дамыту, олардың стилін, қарым -

қатынастың әр түрлі 

салаларындағы жанрлық 

ерекшеліктерін түсіндіру. 

он ОК 1  

ОК 3  

ОК 

18. 

 ОК 

17  

ОК 16  

орта 

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

 

5 Ақпараттық -

коммуникац

иялық 

технологиял

ар 

3 тілді оқытудың жаңа форматына 

бағытталған және рухани 

жаңғыру ұлттық идеясы 

шеңберінде студенттердің 

әлеуметтік -гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастыруға 

бағытталған, цифрлық жаһандану 

дәуірінде заманауи ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялардың маңызы. жаңа 

«цифрлық» ойлауды 

қалыптастыру, әр түрлі қызмет 

5 ОК 1  

ОК 4  
ОК 19 

орта 

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

Инжинири

нг 



 

түрлерінде заманауи ақпараттық -

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

бойынша білім мен дағдыларды 

игеру, танымдық және 

коммуникативті әрекеттерді үште 

жүзеге асыра алатын оқушының 

тілдік тұлғасын дамытуға 

арналған. тілдер (қазақ, орыс, 

ағылшын) тұлғааралық, 

әлеуметтік, кәсіби, 

мәдениетаралық қарым -қатынас 

сферасында. 

6 Саясаттану 

Әлеуметтану 

Мәдениеттан

у  

 

1 

курс 

4  

Әлеуметтану теориясы, қоғамның 

әлеуметтік құрылымы мен 

стратификациясы зерттеледі, 

саясаттың қоғамдағы рөлі мен 

орны түсіндіріледі, 

саясаттанудың қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері, оның 

ішінде жастар саясаты, саясаттың 

қоғам жүйесіндегі рөлі 

түсіндіріледі. өмір, 4 PO 2 PO 

1212, мемлекеттің мәнін ашады, 

мемлекет пен азаматтық қоғам 

арасындағы қатынасты ашады. 

Әлеуметтанулық зерттеу, 

әлеуметтік-саяси ақпаратты 

талдау дағдыларын 

қалыптастырады 

5  ОК 6  

ОК 9   

ОК 15  
 

Мәңгілік ел 

Дінтану 

Психологи

я 

7 Психология 2 

курс 

1  

Әлеуметтік-мәдени-

психологиялық модуль 

пәндерінің негізгі білім 

жүйелеріндегі интеграциялық 

процестердің өнімі ретінде 

қоғамның әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын түсіну; 

психологиялық институттардың 

ерекшеліктерін олардың 

қазақстандық қоғамды 

жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан 

талдау; қоғамдағы, оның ішінде 

кәсіби қоғамдағы жанжалды 

жағдайларды шешу 

бағдарламаларын қалыптастыру; 

әлеуметтік маңызы бар адамдар 

туралы өз пікірін дұрыс білдіре 

және қорғай білуі 

3 ОК 6  

ОК 11 

Саясаттану 

және 

әлеуметтану 

 

 

8 Дене 

шынықтыру 

1/2/3/

4 

Курс студенттердің дене 

тәрбиесінің негізгі мәселелерін 

шешуді қамтамасыз етеді, 

бақылау жаттығулары мен 

стандарттарын жеткізуді 

қарастырады. 

8 ОК 1  

ОК 6  

ОК 20   
 

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім  

 

таңдау компоненті (5 кр) 

9 Дінтану 1 Курстың қысқаша сипаттамасы: 

Дінтану мамандығы - адамзаттың 

бай мәдени мұрасымен 

таныстыру. Ғаламның ғылыми, 

философиялық және діни 

суреттері, адам өмірінің мақсаты 

5 ОК 1  

ОК 2  

ОК 6  

 

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

Саясаттану 

және 

әлеуметтан

у 

Мәдениетт

ану  



 

мен мәні, олардың 21 ғасырдағы 

қызметі мен білімі мен 

ерекшеліктері туралы жеке 

адамның идеялары - адам 

интеллектісінің дамуының негізгі 

тенденциясы. Бұл өз кезегінде 

қоғам дамуының маңызды 

маңызды элементі болып 

табылады. 

білім  

Мәңгілік ел «Тәрбие», «этникалық тәрбие», 

«ұлттық тәрбие» ұғымдарының 

мәні. Ұлттық тәрбиелік мұрат 

жағдайында болашақ 

мамандардың ұлттық тәрбиесін 

өзектендіру. «Мәңгілік Ел» 

ұлттық идеясының үш 

компоненті контекстінде болашақ 

мамандардың ұлттық өзіндік 

санасының қалыптасу моделі. 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы - 

ұлттық тәрбиенің әдіснамалық 

негізі. Ұлттық саясат пен 

«Мәңгілін Ел» ұлттық идеясы 

стратегиялық тұрғыда 

Жергілікті 

тарих 

Табиғат пен оның барлық 

элементтерін (геология, рельеф, 

ішек, топырақ, климат, су 

объектілері, өсімдіктер, 

жануарлар әлемі) өзара 

байланыста зерттеу. Тарихи 

өткен және демография (қалалар 

мен ауылдардың этнографиясы, 

топонимика және т.б.) 

Экономикалық өмір, табиғи орта 

мен экономиканың байланысы. 

Экономиканың жекелеген 

салалары арасындағы байланыс, 

құрылыс. 

ЖОО компоненті базалық пәндер циклі (52 кр)   

10 Химия  2 

курс 

1  

Химияның негізгі түсініктері мен 

заңдары. Атомның құрылысы мен 

периодтық заңы Д.И. Менделеев. 

Химиялық байланыс. Заттың 

құрылымы. Химиялық 

термодинамика. Энергияны 

пайдалану. Өздігінен жүретін 

процестер ағымының шарттары. 

Химиялық кинетика. Реакция 

жылдамдығы және оны реттеу 

әдістері. Катализаторлар мен 

каталитикалық жүйелер. 

Химиялық және фазалық тепе -

теңдік. Шешімдер. Тотығу -

тотықсыздану реакциялары, 

электрохимиялық процестер. 

5 ОК 7   

ПК 4  

ПК 9  

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

Мұнай -

химия 

өнеркәсібін

дегі еңбекті 

қорғау 

11 Математика  1/2 Пәнді оқу міндеті - логикалық 

ойлауды, математикалық 

интуицияны, қолданбалы 

сипаттағы есептерді шешуде 

зерттелген математикалық 

әдістерді қолдана алуды дамыту. 

• Математикалық мәдениетті 

6 ОК 8  

ПК 1  
 

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

 



 

тәрбиелеу және әдебиетпен өз 

бетінше жұмыс жасай білу. 

Пәнді оқу міндеті - логикалық 

ойлауды, математикалық 

интуицияны, қолданбалы 

сипаттағы есептерді шешуде 

зерттелген математикалық 

әдістерді қолдана алуды дамыту. 

• Математикалық мәдениетті 

тәрбиелеу және әдебиетпен өз 

бетінше жұмыс жасай білу. 

12 Физика 2 

курс 

1 

тоқса

н. 

радиотехника, электроника және 

телекоммуникация мамандығы 

бойынша бакалавр даярлаудың 

негізгі курсы болып табылады. 

«Физика» курсы классикалық 

физиканың негізгі бөлімдерін 

зерттейді: механика, 

статистикалық физика және 

термодинамика, электр және 

магнетизм, Максвелл теңдеулері; 

тербелістер мен толқындар 

физикасы; кванттық физика және 

атом физикасы; қатты, атом 

ядросы мен элементар 

бөлшектердің физикасы. 

«Физика» пәні радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникация мамандығы 

бойынша бакалавр даярлаудың 

негізгі курсы болып табылады. 

«Физика» курсы классикалық 

физиканың негізгі бөлімдерін 

зерттейді: механика, 

статистикалық физика және 

термодинамика, электр және 

магнетизм, Максвелл теңдеулер; 

тербелістер мен толқындар 

физикасы; кванттық физика және 

атом физикасы; қатты, атом 

ядросы мен элементар 

бөлшектердің физикасы. 

5 БК 2  

БК 24  

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

Теориялық 

механика /  

Термодина

мика және 

жылу 

техникасы 

13 Оқу -

танымдық 

тәжірибе 

4  Студенттерді жұмыс ортасымен 

алғашқы таныстыру болып 

табылады және 

кәсіпорындағы өндірістік 

процестерді ұйымдастыру 

(ұйымда); студенттерді кәсіби іс -

әрекетке бейімдеу; студенттердің 

оқу мен зерттеу үшін 

объектілерді (бұйымдарды, 

процестерді, жұмыстарды және 

т.б.) іріктеуі. 

1 ОК 9  

ОК 11  

ОК 13  

БК 16  

БК 21  

БК 22  
 

  

14 Инжиниринг 3 -

курс 

2кв. 

инженерліктің заманауи 

принциптерін (әдістерін) 

зерделеудің теориялық негізін 

қалыптастыру, оған қойылатын 

талаптарға жауап беретін сенімді, 

жоғары сапалы бағдарламалық 

қамтамасыз етуді құру; IT 

инженериясының осы 

принциптерін қолдану қажеттілігі 

5 ОК 12  

БК 30  

Балама 

энергия 

көздері/ 

Қазақстанны

ң 

биологиялық 

ресурстары 

Ақпараттық -

коммуникаци

Мұнай 

өндірудің 

техникасы 

мен 

технология

сы 



 

туралы студенттердің түсінігін 

қалыптастыру 

ялық 

технологияла

ры 

15 Робототехни

ка  

3 -

курс 

1 - 

бұл жүйелік ойлауға, 

информатика, математика, 

физика, сызу, технология, 

жаратылыстану ғылымдарының 

ғылыми -техникалық 

шығармашылықпен 

интеграциялануына берік негіз 

қалайтын құрал. Робототехника 

сабағы болашаққа жақсы негіз 

береді, балалардың ғылыми -

техникалық шығармашылыққа 

қызығушылығын оятады. 

5 ОК 4  

ОК 12  

БК 10  

Физика 

Теориялық 

механика / 

Қолданбалы 

механика 

Инжинири

нг 

16 Мамандыққа 

кіріспе 

4 студенттердің келесі пәндерді 

оқуға және мұнай профилінде 

жұмысшы мамандығын алуға 

септігін тигізуге қажет мұнай -газ 

өнеркәсібі туралы базалық білім 

негіздерін қалыптастыру. 

4 ОК 11  

БК 2  

БК 25  

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

Мұнайгаз 

ісінің 

негіздері 

17 Сыбайлас 

жемқорлыққ

а қарсы 

мәдениеттің 

негіздері 

2 

курс 

2  

сабақтың әр түрлі формалары 

қолданылады: дәріс, семинар, 

кейс -стади, дебат, миға шабуыл, 

коучинг, күресу стратегиясы, 

тренинг және басқа да 

интерактивті және оқыту әдістері. 

Мамандықтың ерекшеліктері мен 

дайындық траекториясын ескере 

отырып, ерекшеліктерді зерттеу 

формасы мен әдістері. 

3 ОК 2 Философия Кәсіпкерлік 

18 Мұнайды 

терең 

өңдеудің 

теориялық 

негіздері мен 

технологияс

ы 

2 

курс 

4 . 

Мұнай фракциялары мен 

газдардың кейбір физикалық -

химиялық қасиеттерін есептеу 

әдістері, сондай -ақ мұнай мен 

мұнай фракцияларын терең өңдеу 

кешендерінің құрамына кіретін 

жекелеген технологиялық 

процестердің процестері мен 

жабдықтары, курстық жобаны 

іске асыру бойынша әдістемелік 

нұсқаулар ұсынылған. .. 

5 БК 3 

БК 19 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 9 

ПК 12 

Мұнай кен 

орындарын 

игеру 

Мұнай кен 

орындарын 

игерудің 

тиімділігін 

арттыру 

19 Табиғи газ 

кен 

орындарын 

игеру 

4 

курс 

1  

ғылыми-практикалық 

мәселелердің кең ауқымын, оның 

ішінде физикалық-химиялық 

жүйе ретінде табиғи газ туралы 

заманауи идеяларды және газ 

конденсатты мұнай кен 

орындарының тиімділігін 

арттырудың ғылыми негіздерін 

қамтитын ауқымды зерттеу 

болып табылады. 

3 БК 3  

БК 12  

ПК 2 

ПК 3  

ПК 6  

ПК 8 

ПК 10  

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру  

Мұнай 

газды кен 

орындарын 

игерудің 

технология

лық 

процестері 

20 Өндірістік 

тәжірибе 1 

2 

курс 

4 -  

мұнай -газ саласындағы білікті 

мамандарды дайындаудағы оқу 

процесінің ажырамас бөлігі. 

Студенттер бұл мамандыққа 

сәйкес кәсіпорындар мен 

мекемелерде оқытудың бұл 

формасын алады. Әр студенттің 

өндірістік тәжірибе өтетін жерін 

кафедра белгілейді, бірақ кейде 

5 ОК 9  

ОК 11  

ОК 13  

БК 9  

БК 16  

БК 21  

БК 22 
 

  



 

студенттер компанияны өздері 

таңдай алады. 

21 Өндірістік 

тәжірибе 2 

3 

курс 

4к. 

мамандар даярлаудың бір бөлігі 

болып табылады және оқу 

орындарында оқу процесінде 

алынған білімді бекітуге, 

практикалық дағдыларды алуға 

және озық тәжірибені меңгеруге 

бағытталған 

5 ОК 9  

ОК 11  

ОК 13  

БК 9  

БК 16  

БК 21  

БК 22  

  

Базалық пәндер циклі таңдау компоненті (60кр)    

22 Теориялық 

механика 

2 -

курс 

2 - 

Бұл жалпы ғылыми пән физика -

математикамен қатар физика -

математикалық білім берудің 

негізін құрайды. Ол физика, 

математика және жалпы 

инженерлік пәндер арасындағы 

байланыстырушы буын болып 

табылады, ол материалдардың 

кедергісін, құрылымдық 

механиканы, механизмдер мен 

механизмдерді, машина 

бөлшектерін, гидравликаны және 

т.б. 

5 БК 2  

БК 24  

ПК 1  

 

Физика Жер асты 

гидромехан

икасы 

Қолданбалы 

механика 

осы салаға тән машина жасау 

өнімдерінің конструкциясы мен 

сенімді жұмысының теориялық 

негіздері. 

Термодинам

ика және 

жылу 

техникасы 

жылуды пайдалану, түрлендіру, 

беру және пайдалану әдістерін, 

сонымен қатар жылу 

машиналарының, агрегаттары 

мен құрылғыларының бу 

генераторларының жұмыс 

принципі мен конструкциясының 

ерекшеліктерін зерттейтін жалпы 

техникалық пән. 

23 Мұнайгаз 

ісінің 

негіздері 

2 -

курс 

2 - 

Мұнай, газ, мұнай өңдеу және 

мұнай -химия өнеркәсібінің 

дамуының қысқаша схемасы; 

мұнай мен газды сақтау және 

тасымалдау. Мұнай мен газдың 

қазіргі мемлекет үшін маңызы. 

Мұнай мен газды өндірудің 

әлемдік деректері. Мұнай мен газ 

өндіретін маңызды аймақтар. 

5 БК 2  

БК 3  

БК 5  

БК 24 

БК 30 

ПК 1 

Мамандыққа 

кіріспе 

Мұнай кен 

орындарын 

игеру 

Мұнайды 

терең 

өңдеудің 

теориялық 

негіздері 

мен 

технология

сы 
Материалдар

дың беріктігі 

Қарсылық «беріктік» 

тұжырымдамасына негізделген, 

бұл материалдың жойылған 

жүктемелер мен әсерлерге төтеп 

беру қабілеті. Материалдардың 

кедергісі ішкі күштер, кернеу, 

деформация сияқты ұғымдармен 

жұмыс істейді. Белгілі бір денеге 

жүктелетін сыртқы жүктеме онда 

ішкі жүктемені тудырады, олар 

сыртқы жүктеменің белсенді 

әрекетіне қарсы тұрады. 

Термодинам

ика және 

жылу 

техникасы 

жылуды пайдалану, түрлендіру, 

беру және пайдалану әдістерін, 

сонымен қатар жылу 

машиналарының, агрегаттары 

мен құрылғыларының бу 



 

генераторларының жұмыс 

принципі мен конструкциясының 

ерекшеліктерін зерттейтін жалпы 

техникалық пән. 

24 Кәсіпкерлік  2 

курс 

3 - 

кәсіпкерлік құрылымдардың 

экономикалық, 

ұйымдастырушылық және 

құқықтық қатынастар жүйесі 

ретінде кәсіпкерлік теориясы мен 

практикасын зерделеу негізінде 

кәсіпкерлік қызметте 

практикалық дағдыларды 

меңгеру болып табылады. 

5 ОК 1  

ОК 5  

ОК 6  

ОК 12  

ОК 13  

БК 7  

БК 15  

БК 17  

БК 21  

ПК 7  

мектептер 

мен 

колледждерг

е арналған 

бағдарламаме

н анықталған 

білім 

Өндірісті 

автоматтан

дыру 

негіздері 

Салық және 

салық салу  

студенттердің Қазақстанда 

жұмыс істейтін салық жүйесінің 

теориялық және әдістемелік 

негіздері туралы білімдерін және 

салық төлеушінің салықтарды 

есептеу мен төлеудің, бюджетке 

салық салудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

Уақытты 

басқару  

басқару пәндері саласындағы 

қолданбалы пән болып табылады. 

Тайм -менеджмент - бұл сіздің 

жеке ресурстарыңызды басқару 

ғана емес, сонымен қатар жеке 

өміріңізді басқару. Бұл курс 

уақытты үш деңгейде басқаруға 

арналған - жеке, топтық және 

корпоративтік деңгейде. 

Персоналды 

басқару  

олардың арасында әлеуметтік, 

басқарушылық, экономикалық 

және әлеуметтік бар әр студентке 

HR қызметтерінде жұмыс істеу 

үшін қажетті білім алуға 

мүмкіндік береді. Кадр қызметі 

қызметкерінің міндеттеріне 

персоналды ұстауға, 

ынталандыруға және бейімдеуге 

арналған арнайы бағдарламалар 

әзірлеу, білікті қызметкерлерді 

іріктеу және оларды бағалау, 

персоналды аудит, кадрлық 

дайындық, персоналды 

жоспарлау кіреді. 

Бизнесті 

жоспарлау 

Бизнес -жоспар өндірістің даму 

мүмкіндіктері, тауарды нарыққа 

жылжыту мүмкіндігі, мүмкін 

болатын пайда, кәсіпорынның 

негізгі қаржылық -экономикалық 

нәтижелері туралы объективті 

түсінік береді, тәуекел 

аймақтарын анықтайды, оларды 

төмендету жолдарын ұсынады. . 

Бизнес -жоспар қызмет саласына, 

меншік құқығына және 

компанияның ұйымдық -

құқықтық нысанына қарамастан 

қолданылады. Ол операцияға 

байланысты ішкі міндеттерді де, 

басқа фирмалармен және 



 

ұйымдармен байланыс пен өзара 

әрекеттестікті де шешеді. 

Кәсіпкерлік 

құқық  

Кәсіпкерліктің нормативтік -

құқықтық базасы. Кәсіпкерлік 

құқық субъектілері, олардың 

жіктелуі және заңды тұлғаның 

мемлекеттік тіркеуі. Кәсіпкерлік 

қызметті лицензиялау. 

Бәсекелестіктің құқықтық 

кепілдіктері. Тану туралы түсінік 

және операциялардың түрлері. 

Тауар айналысында кәсіпкерлер 

қолданатын негізгі 

келісімшарттар. Кәсіпкерлік 

қызметтегі құқық бұзушылық 

үшін жауапкершілік 

25 Альтернатив

тік 

энергетикал

ық ресурстар  

2 

курс 

3  

Пән энергияның дәстүрлі емес 

түрлерінің негізгі түрлерін (күн, 

жел, биогаз энергиясы және т.б.) 

және қазба отынды пайдалану 

кезінде қоршаған ортаны 

ластаудың негізгі көздерін 

зерттейді. 

5 ОК 4  

ОК 7   

ОК 12  

БК 18  

БК 27 

ПК 4  

Физика Инжинири

нг 

Экология 

және мұнай -

газ кешені 

Бағдарламада зерттеу әдістері, 

мұнай -газ экологиясының негізгі 

бағыттары, қоршаған ортаны 

жобалау, өндірістік экологиялық 

мониторингті ұйымдастыру 

мәселелері, мұнай -газ 

объектілерінде қоршаған ортаны 

қорғау мәселелері ашылады. 

Қазақстанны

ң 

биоресурстар

ы  

Зерттеу жұмысының негізгі 

бағыттары мен орталықтары. 

Қазақстандағы шикі өсімдіктерді 

зерттеудің негізгі кезеңдері. 

Эко - 

менеджмент  

Басқарудың үш құралы. 

Иерархия, мәдениет, нарық. 

«Экологиялық менеджмент» 

және «экологиялық менеджмент» 

ұғымдарының айырмашылығы. 

Қоршаған ортаны басқару мен 

қоршаған ортаны басқару 

функциялары. 

26 Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игерудің 

теориялық 

негіздері 

2 

курс 

3 - 

студенттердің мұнай -газ кен 

орындарын игеру саласындағы 

сатып алуы болып табылады. 

Көмірсутегі кен орындарының 

дамуы мен пайдаланылуын 

жүйелік технологиялардың 

өндірістік элементтерін үйлестіру 

негізінде, қоры қиын өндірілетін 

кен орындарын игерудің 

заманауи және перспективалы 

әдістері, мұнай өндіруді 

қарқындату әдістері, жұмысты 

оңтайландыру негізінде зерттеу 

көзделеді. қиын жұмыс 

жағдайында ұңғымалық 

жабдықтар 

5 БК 3  

БК 12  

ПК 2  

ПК 3  

ПК 6  

ПК 8  

ПК 10  

Мұнайгаз 

ісінің 

негіздері 

Мұнайды 

терең 

өңдеудің 

теориялық 

негіздері 

мен 

технология

сы 

Мұнай мен 

газ 

ұңғымалары

бұрғылау, кен орындарын игеру, 

ұңғымаларды пайдалану, мұнай 

мен газды тасымалдау 



 

н бұрғылау 

және 

пайдалану 

саласындағы терминологияны 

зерттейді; мұнай -газ бизнесі 

саласындағы зерттеулер 

бағытында отандық және 

шетелдік ғылыми -техникалық 

ақпаратты талдау 

27 

 

 

Мұнай 

алудың 

күшейтілген 

әдістерінің 

техникасы 

мен 

технологияс

ы 

2 

курс 

4  

процестердің экологиялық 

қауіпсіздігін сақтай отырып, 

қабатты игерудің барлық 

кезеңдерінде мұнай алуды 

ұйымдастырудың 

технологияларын, әдістерін, 

әдістері мен әдістерін негіздеу 

мен жетілдіру бойынша 

студенттердің кәсіби білімдерін 

қалыптастыру. 

5 БК 3  

БК 19  

ПК 4  

ПК 5  

ПК 9  

ПК 12 

 

Мұнайгаз 

ісінің 

негіздері 

Мұнай кен 

орындарын 

игеру 

Мұнай кен 

орындарын 

игерудің 

тиімділігін 

арттыру 

Мұнай 

резервуарын

а электрлік 

әсер ету 

арқылы 

жақсартылға

н мұнай 

алудың 

негіздері 

Ұңғыманың түзілу аймағы 

туралы негізгі түсініктер. Өндіру 

және айдау ұңғымаларының 

ұңғыма түзілу аймағының 

фильтрациялық-сыйымдылық 

қасиеттерінің нашарлауына 

әкелетін себептер. Мұнай 

өндіруді интенсификациялаудың 

тиімділігіне ұңғымаға жақын 

қабатты аймақтардың әсері. Мұнай және 

газ газ 

конденсатты 

кен 

орындарыны

ң құрылысы 

28 Тазарту 

процестерін 

жетілдіру 

3 -

курс 

1  

болашақ мамандардың 

коррозиялық процестер мен 

мұнайгаз қондырғыларының 

конструкцияларын коррозиядан 

қорғау әдістері, олардың 

қасиеттері, сипаттамалары, 

пайдалану ережелері туралы 

теориялық және практикалық 

білімдерін дамыту болып 

табылады. 

5 БК 5 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 9 

Мұнай 

алудың 

күшейтілген 

әдістерінің 

техникасы 

мен 

технологияс

ы 

Технология

лық 

процестерд

і 

басқарудың 

автоматтан

дырылған 

жүйелері 

Кен 

орындарын

да мұнай 

өңдеу 

технология

сы 

Мұнай кен 

орындарын 

игерудің 

тиімділігін 

арттыру 

Ұңғыма түзілу аймағы туралы 

негізгі түсініктер. Өндіру және 

айдау ұңғымаларының ұңғыма 

түзілу аймағының 

фильтрациялық-сыйымдылық 

қасиеттерінің нашарлауына 

әкелетін себептер. Қабаттың 

ұңғыманың жақын маңы 

аймақтарының мұнай өндіруді 

интенсивтендіру тиімділігіне 

әсері. 



 

29 Мұнайгаз 

өндіру 

процесінде 

автоматтанд

ыру негіздері 

 

 

Технологиял

ық 

процестерді 

автоматтанд

ырудың 

функционалд

ық 

схемаларын 

жасау 

3 

курс 

1  

студенттерді мұнай -газ 

өнеркәсібінде технологиялық 

процестерді автоматтандыру 

әдістері мен құралдарын 

қолданудың ерекшеліктерімен 

таныстыру, құрылғылар мен 

қондырғылардың нақты жұмыс 

жағдайында жұмысын талдау 

дағдыларын меңгеру, 

қолданылатын әдістер мен 

құрылғыларды жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. , 

технологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып. 

5 ОК 4  

ОК 11  

БК 5  

ПК 6  

Мұнайгаз 

ісінің 

негіздері 

Мұнайды 

терең 

өңдеудің 

теориялық 

негіздері мен 

технологияс

ы 

Технология

лық 

процестерд

і 

басқарудың 

автоматтан

дырылған 

жүйелері 

Мұнай 

өндіру 

технология

сы мен 

техникасы 

 

Бағдарламал

ық 

қамтамасызд

андыруға 

кіріспе 

 

Нормативтік құжаттарға, 

химиялық-технологиялық және 

басқа да технологиялық 

процестердің жүйелерін жобалау 

жүйесіне, сондай-ақ принциптер 

мен басқа да технологиялық 

процестерге қойылатын талаптар. 

ҚҚА құру ережелері; 

30 Технологиял

ық 

процестерді 

басқарудың 

автоматтанд

ырылған 

жүйелері 

 

 

 

Мұнай 

өнеркәсібін 

басқарудың 

автоматтанд

ырылған 

жүйелері 

3 -

курс 

2  

бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың пайда 

болуының объективті 

алғышарттары, 

бағдарламашының инженерлік 

қызметінің ерекшеліктері 

қарастырылады. Технологиялық 

процестің негізі мыналардан 

тұрады: пәндік облыстың бизнес-

процестерін сипаттаудың 

модельдері мен әдістері, 

бағдарламалық өнімдерді 

құрудың өмірлік циклы, 

бағдарламаларды өнеркәсіптік 

жобалаудың CASE-

технологиялары; сонымен қатар 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

жүйелерінің даму циклін және 

сапасын бағалауды реттейтін 

отандық стандарттарды 

сипаттайды. Жобалау процесінің 

өзі осы бөлімде бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың білімдер 

жиынтығына қысқаша нұсқаулық 

түрінде сипатталған. 

5 ОК 4  

ОК 11  

БК 5  

ПК 6 

Мұнайгаз 

өндіру 

процесінде 

автоматтанд

ыру негіздері 

 

Мұнай 

кенішінің 

жабдықтар

ы 

Мұнай мен 

газды игеру 

31 Мұнай -газ 

саласындағы 

қауіпсіздік 

ережелері 

3 -

курс 

2  

Өндірістік жарақаттар мен кәсіби 

ауруларды төмендету бойынша 

профилактикалық іс -шаралар 

саласындағы практикалық 

қызмет саласында оларды 

қолдану үшін еңбек қауіпсіздігі 

мен еңбекті қорғау бойынша 

қажетті білімді дайындау 

бағдарламасы. 

аурулар. Еңбекті қорғау 

5 ОК 14   

БК 3  

БК 12 

БК 21 

БК 28 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 11  

 

Экология 

және мұнай -

газ кешені 

Мұнай кен 

орындарын 

игеру 

Мұнай 

кенішінің 

жабдықтар

ы 

Мұнай 

өндіру 

технология

сы мен 

техникасы 

Мұнай -

химия 

өнеркәсібінд

егі еңбек 

қауіпсіздігі 



 

Ұлттық және 

халықаралық 

қауіпсіздік 

стандарттар

ы 

саласындағы заңнамалық және 

нормативтік база бойынша 

қауіпсіздіктің, зиянсыздықтың 

және еңбек жағдайының барынша 

жоғары өнімділігінде 

жеңілдетудің теориялық және 

практикалық негіздері бойынша 

мамандарды дайындау. Заң 

актілері. Тіршілік қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық және 

теориялық негіздері. Ұғымдар 

мен анықтамалар. 

Сөредегі 

экологиялық 

қауіпсіздік 

32 Танк 

жабдықтары 

 

3 

курс 

3  

студенттерде ұңғымаларды 

жөндеу, жабдықтардың 

техникалық сипаттамалары, 

пайдалану ережелері, мұнай -газ 

кен орындарын игеру кезіндегі 

күрделі жөндеу негіздері 

бойынша білім мен дағдыларды 

қалыптастырады. 

білімі микро және наноөлшемде 

болатын затты зерттеуден алу. Әр 

түрлі типтегі бейнелерді 

микроскопиялық зерттеу үшін 

жоғары ажыратымдылықтағы 

жарық оптикасы мен жоғары 

орналасудың дәл әдістері болады: 

электронды зонд микроанализі, 

электронды микроскопияны беру 

және сканерлеу, электронды 

дифракция және рентгендік 

құрылымдық талдау, ИҚ 

спектроскопиясы және т.б. 

5 ОК 8  

ОК 14   

БК 3  

ПК 2  

ПК 4  

ПК 5 

ПК 9  

ПК 11  

Мұнайгаз 

өндіру 

процесінде 

автоматтанд

ыру негіздері 

Тазарту 

процестерін 

жетілдіру 

Мұнай 

өндіру 

технология

сы мен 

техникасы 

Ұңғы 

өнімдерін 

жинау және 

дайындау 

 

Жақсы 

жұмыс 

 

 

Мұнай 

кенішінің 

жабдықтары 

 

 

Ұңғымалард

ы жер асты 

жөндеу 

 

 

Ұңғыманың 

түптік 

аймағының 

қалыптасуы 

33 Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру 

3 

курс 

3  

студенттердің мұнай -газ кен 

орындарын игеру саласындағы 

сатып алуы болып табылады. 

Көмірсутегі кен орындарының 

дамуы мен пайдаланылуын 

жүйелік технологиялардың 

өндірістік элементтерін үйлестіру 

негізінде, қоры қиын өндірілетін 

кен орындарын игерудің 

заманауи және перспективалы 

әдістері, мұнай өндіруді 

қарқындату әдістері, жұмысты 

оңтайландыру негізінде зерттеу 

көзделеді. қиын жұмыс 

жағдайында ұңғымалық 

жабдықтар 

5 БК 3  

БК 12  

ПК 2  

ПК 3  

ПК 6  

ПК 8  

ПК 10  

Мұнайды 

терең 

өңдеудің 

теориялық 

негіздері мен 

технологияс

ы 

Мұнай 

кенішінің 

жабдықтары 

Мұнайгаз 

өндіру 

процесінде 

автоматтанд

ыру негіздері 

 

Мұнай 

өндіру 

технология

сы мен 

техникасы 

Кен 

орындарын

да мұнай 

өңдеу 

технология

сы 

Газ және газ 

конденсат 

кен 

орындарын 

игеру және 

пайдалану 

Бақылау көрсеткіштерін талдаңыз 

- Материалды зерттегенде 

қолданыстағы стандарттар мен 

бірліктер жүйесіне сәйкес 

терминология мен белгілердің 

бірлігін сақтау қажет. 

Табиғи газ 

кен 

ғылыми-практикалық 

мәселелердің кең ауқымын, оның 



 

орындарын 

игеру  

ішінде физикалық-химиялық 

жүйе ретінде табиғи газ туралы 

заманауи идеяларды және газ 

конденсатты мұнай кен 

орындарының тиімділігін 

арттырудың ғылыми негіздерін 

қамтитын ауқымды зерттеу 

болып табылады. 

ЖОО компоненті/таңдау компоненті (60 кр) 

34 Мұнай 

өндіру 

технологияс

ы мен 

техникасы 

3 

курс 

4к. 

мұнай өндірудің технологиялық 

процестері туралы білім жүйесін 

қалыптастыру; газ өндірудің 

технологиялық процестері 

туралы білім жүйесін 

қалыптастыру; мұнай мен газды 

тасымалдауға дайындау 

технологиялық процестері 

туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

5 БК 3  

БК 12  

ПК 2  

ПК 3  

ПК 6  

ПК 10  
 

Мұнайгаз 

өндіру 

процесінде 

автоматтанд

ыру негіздері 

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру 

Кен 

орындарын

да мұнай 

өңдеу 

технология

сы 

35 Кен 

орындарынд

а мұнай 

өңдеу 

технологияс

ы 

4 

курс 

1  

мұнай өндірудің технологиялық 

процестері туралы білім жүйесін 

қалыптастыру; газ өндірудің 

технологиялық процестері 

туралы білім жүйесін 

қалыптастыру; мұнай мен газды 

тасымалдауға дайындау 

технологиялық процестері 

туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

5 БК 5  

БК 11  

ПК 1 

ПК 2 

ПК 3  

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру Мұнай 

өндіру 

технологияс

ы мен 

технологияс

ы 

 

Мұнай 

газды кен 

орындарын 

игерудің 

технология

лық 

процестері 

Мұнай мен 

газды 

өңдеудің 

негіздері Мұнай мен 

газды 

өңдеудегі 

катализ 

болашақ мамандардың 

коррозиялық процестер мен 

мұнайгаз қондырғыларының 

конструкцияларын коррозиядан 

қорғау әдістері, олардың 

қасиеттері, сипаттамалары, 

пайдалану ережелері туралы 

теориялық және практикалық 

білімдерін дамыту болып 

табылады. 

36 Мұнай 

кенішінің 

қондырғылар

ын 

коррозиядан 

қорғау 

4 

курс 

1  

болат коррозиясының 

механизмдері мен коррозиямен 

күресу әдістерін, мұнай мен газ 

кен орындарының жабдықтарын 

коррозияға қарсы қорғау 

технологияларын, құбырлы 

тасымалдауды білу. 

5 БК 5  

БК 6  

БК 20 

ПК 3 

ПК 5  

ПК 11 

ПК 13 
 

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру Мұнай 

өндіру 

технологияс

ы мен 

технологияс

ы 

 

Мұнай 

газды кен 

орындарын 

игерудің 

технология

лық 

процестері 

Мұнай мен 

газды 

өңдеудің 

негіздері 

Көмірсутекті 

полимерлерд

ің 

каталитикал

ық крекингі 

көп мөлшерде пайда болған 

қалдықтарды, соның ішінде 

полиэтилен мен полипропилен 

сияқты көмірсутекті 

полимерлерді жою болып 

табылады. 

Коррозияға 

қарсы 

технология 

болашақ мамандардың 

коррозиялық процестер мен 

мұнайгаз қондырғыларының 

конструкцияларын коррозиядан 

қорғау әдістері, олардың 

қасиеттері, сипаттамалары, 

пайдалану ережелері туралы 

теориялық және практикалық 

білімдерін дамыту болып 

табылады. 

Газ және 

мұнай 

құбырлары 

мен газ және 

мұнай 

қоймаларын 

коррозиядан 



 

қорғау  

Дайындау бағыттарының мамандануы - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу 

37 Ұңғымалард

ы айдау 

техникасы 

мен 

технологияс

ы 

 

Бағытталған 

және 

көпжақты 

ұңғымалард

ың профилін 

жобалау 

 

Қиын 

жағдайда 

ұңғымалард

ы бұрғылау 

4 

курс 

2кв. 

Іздестіру, барлау және пайдалану 

жұмыстарының әр түрлі 

кезеңдері мен сатыларындағы 

бұрғылау алаңы. Бұрғылау 

жұмыстары мен геофизикалық 

зерттеулерді біріктіру. Өзектер 

мен кесінділерден сынама алу, 

ұңғымаларды геофизикалық 

зерттеу. Ұңғыма туралы түсінік. 

Терең ұңғымаларды бұрғылау 

процесінің жалпы схемасы. 

Айналмалы-турбиналық және 

реактивті-турбиналық бұрғылар. 

5 БК 3 

БК 12 

ПК 2 

ПК 3  

ПК 6  

ПК 10 
 

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру 

Кен 

орындарында 

мұнай өңдеу 

технологияс

ы Мұнай 

өндіру 

технологияс

ы мен 

технологияс

ы 

 

Диплом 

жұмысына 

қорғауға 

дайындық 

38 Ұңғыма 

өнімдерін 

жинау және 

дайындау 

 

Мұнай мен 

газ 

ұңғымалары

н бұрғылау 

технологияс

ы 

Мұнай мен 

газ 

ұңғымалары

н бұрғылау 

процестеріні

ң 

мониторингі 

 

Суда 

ұңғымалард

ы бұрғылау 

 

 

Бұрғылау 

қондырғылар

ын орнату 

және 

пайдалану 

 

 

Сұйықтықта

рды жуу 

және құю 

сұйықтарын 

бұрғылау 

 

4 

курс 

2кв. 

мұнай -газ мамандықтарының 

инженерлерін дайындаудағы 

қорытынды пән және негізгі 

мақсат - студенттерге мұнай, газ 

және суды жинау мен дайындау 

процесінің физикалық негіздері 

туралы білім беру, ұңғыма 

өнімдерін дайындау 

технологиясының есептеулерін 

негіздеу. мұнай -газ кен 

орындарында, мұнай кенішінің 

жабдықтарында болатын 

процестердің мәнін ашады. 

Іздестіру, барлау және пайдалану 

жұмыстарының әр түрлі 

кезеңдері мен сатыларындағы 

бұрғылау алаңы. Бұрғылау 

жұмыстары мен геофизикалық 

зерттеулерді біріктіру. Өзектер 

мен кесінділерден сынама алу, 

ұңғымаларды геофизикалық 

зерттеу. Ұңғыма туралы түсінік. 

8 БК 3  

БК 4 

БК  

БК 19 

ПК 2 

ПК 9  

ПК 10  

ПК 11  

ПК 12 

ПК 13  

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру 

Кен 

орындарында 

мұнай өңдеу 

технологияс

ы Мұнай 

өндіру 

технологияс

ы мен 

технологияс

ы 

 

Диплом 

жұмысына 

қорғауға 

дайындық  

Дайындау бағыттарының мамандануы – Мұнай және газ кен орындарын игеру, пайдалану 

39 Мұнай газды 

кен 

орындарын 

игерудің 

4 

курс 

2кв. 

көмірсутегі кен орындарын игеру 

объектілері мен жүйелері, оларды 

игеру режимдері туралы ақпарат 

береді. Сонымен қатар, мұнай кен 

5 БК 3  

БК 12 

ПК 2  

ПК 3  

Мұнай 

өндіру 

технологияс

ы мен 

Диплом 

жұмысына 

қорғауға 

дайындық 



 

технологиял

ық 

процестері 

орындарын игеруді модельдеу 

мәселелері қарастырылады. 
ПК 6  

ПК 10 
 

техникасы 

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру 

40 Жер асты 

гидромехани

касы 

4 

курс 

2кв. 

сұйықтарды, газдарды және 

олардың қоспаларын кеуекті 

және сынған жыныстарда сүзу 

туралы ғылым. Жер асты 

гидромеханикасының зерттеу 

объектісі - сүзу ағыны - кеуекті 

немесе сынған ортадағы 

сұйықтықтың (газ, газ -сұйық 

қоспасы) ағымы. 

сегіз БК 2  

БК 19 

ПК 1  

ПК 4  

ПК 5 

ПК 9 

ПК 12  
 

Гидравлика 

және 

гидромехани

ка 

Мұнайды 

терең 

өңдеудің 

теориялық 

негіздері мен 

технологияс

ы 

Мұнай мен 

газ кен 

орындарын 

игеру 

Диплом 

жұмысына 

қорғауға 

дайындық 

Мұнай 

өндірісінің 

гидромехани

касы 

 

 

Сұйық пен 

газдың 

механикасы 

Өндірістік және айдау 

ұңғымаларының 

гидромеханикасының негізгі 

мәселелері айтылады. Мұнай 

өндірудің әр түрлі әдістері үшін 

біртұтас гидравликалық жүйе 

ретінде ұңғыманы қалыптастыру 

мен сорғы қондырғыларын 

бірлесіп пайдалану шарттары 

егжей -тегжейлі қарастырылған. 

Мұнай мен 

газдың 

геологиясы 

мен 

геохимиясы 

табиғи су қоймаларының 

геологиялық құрылымы, мұнай 

мен газ кен орындары, мұнай мен 

газ кен орындары, мұнай мен 

газдың физикалық -химиялық 

қасиеттері, мұнай мен газ кен 

орындарының орналасуының 

геологиялық заңдылықтары 

туралы білім кешенін алу. 

Мұнай мен 

газды 

өңдеудің 

негіздері 

Іздестіру, барлау және пайдалану 

жұмыстарының әр түрлі 

кезеңдері мен сатыларындағы 

бұрғылау алаңы. Бұрғылау 

жұмыстары мен геофизикалық 

зерттеулерді біріктіру. Өзектер 

мен кесінділерден сынама алу, 

ұңғымаларды геофизикалық 

зерттеу. Ұңғыма туралы түсінік. 

Терең ұңғымаларды бұрғылау 

процесінің жалпы схемасы. 

Айналмалы-турбиналық және 

реактивті-турбиналық бұрғылар. 

Сөредегі кен 

орындарын 

игеру 

Студент гидроқұрылыстарды 

барлау мен өндіру үшін 

қолдануды түсінуі керек. Теңізде 

ұңғыманы бұрғылау және 

пайдалану ерекшеліктері. 

Бұрғылаудағ

ы 

гидромехани

ка 

мұнай -газ ұңғымаларын игеру 

технологиясы саласында 

теориялық білім беру; ұңғымалар 

үшін жерасты және жерүсті 

жабдықтарын таңдауда және 

мұнай мен газ ұңғымаларының 

жұмыс режимін белгілеуде. Пәнді 

оқу кезінде студент мұнай -газ 

ұңғымаларын пайдалану 

саласында оқытылады. 

Ұңғымалард Ұңғымалар мен су қоймаларын 



 

ың жағдайын 

түсірудің 

геофизикалы

қ әдістері 

гидродинамикалық зерттеулердің 

қазіргі заманғы кешенінің 

физикалық негіздері, 

технологиялары мен 

интерпретация әдістері 

сипатталған. Өлшеу 

құралдарының мәселелері 

қарастырылады. Негізгі назар 

ұңғымаларды сынауды 

интерпретациялау мәселелеріне, 

сондай -ақ мұнай -газ кен 

орындарын игеруді 

оңтайландыру үшін нәтижелерді 

қолдануға аударылады. 

Білім берудің қосымша түрлері (БҚТ) 

Шетел тілі 

41 Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламал

ары 

3 

курс 

3/4  

Ағылшын тілі (атау-ағылшын, 

ағылшын тілі)-индоевропалық 

тілдер отбасының герман 

тармағының батыс тобының 

ағылшын-фриз кіші тобының тілі. 

Ағылшын тілі - ең маңызды 

халықаралық тіл, ол 19 

ғасырдағы Британ империясының 

отарлау саясатының және 20-21 

ғасырларда АҚШ -тың жаһандық 

ықпалының салдары болып 

табылады. Ағылшын тілінің 

диалектілері мен диалектілерінің 

айтарлықтай әртүрлілігі бар 

20 ОК 3  

БК 9 

БК 23 

БК 25  

БК 30  
 

Шетел тілі Ағылшын 

тілінде 

сөйлеуге 

және жазу 

тәжірибесі 

Ағылшын 

тілінде 

сөйлеуге 

және жазу 

тәжірибесі 

4 

курс 

1  

EAP немесе академиялық 

мақсаттағы ағылшын тілі - бұл 

ғылыми мақалалар, дипломдар, 

эсселер, әдеби шығармаларға 

шолу және т.б. жазу үшін 

қолданылатын арнайы тілдік 

стиль. Бірақ бұл стиль барлық 

тілдік мектептер мен 

университеттерде оқытылмайды. 

Ақыр соңында, лексика мен 

грамматикаға назар аударылады, 

ал жазу кейде екінші орында 

қалады. Сондықтан академиялық 

жазудың дамуы - бұл сіздің 

біліміңізді мүлде жаңа деңгейге 

көтеретін ағылшын тіліндегі ең 

жақсы оқыту. Академиялық 

ағылшын тілі әсіресе шетелде 

оқып, жұмыс істегісі 

келетіндерге, сондай -ақ әйгілі 

Кембридж IELTS, TOEFL және 

ESL емтихандарын 

тапсырғандарға қажет. 

Шетел тілі 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламала

ры 

Халықарал

ық 

стандартта

лған тілдік 

курстар 

Халықаралы

қ 

стандартталғ

ан тілдік 

курстар  

4 

курс 

2кв. 

(IELTS) - ағылшын тілін білу 

бойынша әлемдегі ең танымал 

тесттердің бірі. Тестті әлемнің 

125 еліндегі 8000 -нан астам 

ұйым қабылдайды. Бұған білім 

беру мекемелері, иммиграция 

органдары, жұмыс берушілер мен 

кәсіби органдар кіреді. 

Студенттерге тестті түсінуге 

Шетел тілі 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламала

ры Ағылшын 

тілінде 

сөйлеуге 

 



 

және дайындалуға көмектесу 

үшін Дьюктің IELTS курстары 

құрылған. Студенттер тестке 

дайындалып жатқанда, оқушылар 

табысқа жету үшін және өз 

мақсаттарына жету үшін қажетті 

дағдыларды дамытады. 

және жазуға 

машықтанды

ру 

Қазіргі заманғы IT - технологиялар 

42 IT 

консальтинг 

3 

курс 

3  

студенттердің IT -консалтинг 

туралы кәсіби және 

интеллектуалды қызметтің түрі 

ретінде жүйелі түсінігін 

қалыптастыру 

20 ОК 4  

ОК 9 

ОК 11  

ОК 13 

БК 10 
 

Робототехни

ка 

Инжиниринг 

Интернет 

технология

лары 

3D 

модельдеу  

3D Studio MAX - бұл 

дизайнерлерге, қаржыгерлерге, 

дизайнер -инженерлерге және 

компьютерлік ойындар, 

фильмдер мен бейне 

бағдарламаларды жасаушыларға 

арналған негізгі құрал. 3D Studio 

MAX -тегі сабақтар 3D -

модельдеуге, анимациялық 

модельдердің құрылысына және 

олардың визуализациясына 

арналған біріктірілген 

бағдарламалық ортаны егжей -

тегжейлі зерттеуге мүмкіндік 

береді. 3D Studio MAX тренингі 

сізге көлемді сахнада жұмыс 

істеудің әдістері мен әдістерін 

тәжірибеде меңгеруге, сонымен 

қатар кәсіби дағдыларды 

дамытудың берік негізін құруға 

көмектеседі. 

Интернет 

технологиял

ары 

3 

курс 

4к. 

Интернет -технологиялар - 

Интернеттің компьютерлік 

желісінде әр түрлі ақпараттық 

ресурстарды құру мен қолдау 

технологиялары: сайттар, 

блогтар, форумдар, чат 

бөлмелері, электронды 

кітапханалар мен 

энциклопедиялар. 

IT кеңес беру 

3D 

модельдеу 

 

 

 

 

 

Интернет 

технологияла

ры 

 

 

 

 

 

 

Қазіргі 

компьютерлі

к технология 

Қазіргі 

компьютер

лік 

технология 

 

 

 

IT басқару 

Қазіргі 

компьютерлі

к технология 

4 

курс 

1  

компьютерлік технология мен 

бағдарламалық қамтамасыз етуді 

дамытуда ғылым мен техниканың 

жетістіктерін көрсететін, қазіргі 

компьютерлік технология 

бойынша жинақталған білімнің 

тұсаукесері болып табылады. 

IT басқару  4 

курс 

2  

Жобаны басқару түсініктерінің 

негізгі жіктелуі. Компьютерлік 

кестемен таныстыру. Торлар мен 

көпбұрыштарға негізделген 3D 

STUDIO MAX модельдеу. 3D 

STUDIO MAX кескінінің өлшем 

бірліктерімен, түйіндермен және 

басқа да көмекші құралдармен 

жұмыс. 

Қазіргі 

заманғы IT 

бағдарламал

Пәнді оқудың мақсаты: әр түрлі 

деңгейдегі оқу орындарында 

ғылыми-зерттеу және 



 

ары педагогикалық қызметке 

қабілетті, мұғалімдердің білімі 

(білім берудегі ақпараттық 

технологиялар) саласындағы 

мамандардың терең іргелі және 

кәсіби даярлығын қамтамасыз 

ету. 

 

43 Өндірістік 

тәжірибе 

4 

курс 

3  

негізгі білім беру бағдарламасы - 

оқытудың соңғы кезеңі. Бұл 

студенттер теориялық және 

практикалық оқу бағдарламасын 

толық меңгергеннен кейін жүзеге 

асады. Бакалавриат практикасы 

жоғары білікті мамандарды 

дайындау үшін оқу процесінің 

маңызды бөлігі болып табылады 

және кәсіпорындарда, мекемелер 

мен ұйымдарда, ғылыми -зерттеу 

институттарында жүргізіледі. 

 

12    

44 Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

дайындау 

және 

тапсыру 

 

4 

курс 

4  

мамандық бойынша барлық 

оқылатын пәндер бойынша 

студенттердің білімі бағаланады. 

Студент тезисті (жобаны) жазады 

және қорғайды немесе кешенді 

емтихан дайындайды және 

тапсырады. 

12    

45 БАРЛЫҒЫ   240    

 

 

 

3.8 Модульдер тізімі және оқу нәтижелері 

 

Модуль коды / 

Модуль атауы 

Кредиттегі 

модульдің 

күрделілігі 

Код / Атау модулін 

құрайтын пәндер 

нәтиж

елер 

турал

ыілімд

ер 

Оқыту нәтижелерін бағалау 

критерийлері 

Модуль 1.1. 

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі 

10 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы  

ОН1 

 

 

 

 

ОН 2 

1. Эссе жазу (дәлелдеу мен 

рефлексивті бағалауды ұсынуға 

және дамытуға бағытталған); 

2. Жағдайды сыни тұрғыдан талдау; 

3. Оқылған әдебиетке сыни баға 

беру; 

Сөйлеуге дайындық (мәселені шешу 

және оны шешу жолдары) 

Философия 

Мод 1.2 Қоғамдық-

саяси білім модулі 

13 Саясаттану және 

әлеуметтану 

 

 

 

 

 

ОН 2 

 

 

 

1. Топтық жұмысқа қатысу; 

2. Талқылауға қатысу 

(пікірталастар, келіссөздер); 

3. Рөлдік ойындарға қатысу; 

4. Жазбаша презентация дайындау 

(эссе, баяндама, рефлексивті 

күнделік және т.б.); 

5. Не болып жатқанын 

Мәдениеттану 

 

Психология 

 

Жергілікті тарих 



 

  

 

бейнежазбамен ашық презентацияға 

қатысу; 

Нағыз кәсіби дағдыларды байқау 

немесе көрсету. 

Мәңгілік ел 

 

Дінтану 

Мод 1.3 Қазіргі 

әлемдегі қарым -

қатынас негіздерід 

25 Ақпараттық -байланыс 

технологиялары 

(ақпараттық тілде) / 

Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

ОН 3 

 

ОН 4 

1. Зертханалық есепті дайындау; 

2. Проблемалық шешімдер; 

3. Жағдайды / жағдайды талдау; 

4. Проблемалық сценарий; 

5. Жағдайды модельдеу; 

Топтық жұмыс (бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау және шешімін 

іздеу). 
Қазақ (өріс) тілі / қазақ 

(орыс) тілі 

Шетел тілі / Шетел тілі 

Мод 1.4 Дене 

шынықтыру және 

спорт модулі 

 

8 Дене шынықтыру / Дене 

мәдениеті 

ОН 1 1. Емтихан (ауызша, жазбаша); 

2. Эссе жазу (ақпаратты жаңғыртуға 

бағытталған); 

3.  Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау; 

4. Бақылау сұрақтары; 

5. Жағдайлар; 

6. Ішінде жәнедео талдау; 

Презентацияны дайындау. 

Модуль 2.1. STEM 

білімі және мұнай -

газ өнеркәсібінің 

теориялық пәндері 

20 Робототехника  ОН 4 

 

ОН 12 

ОН 4 

 

ОН 5 

1. Топтық жұмыс (таңдалған 

мәселені ұжымдық талқылау және 

шешімін іздеу); 

2. Сауалнамалар мен сұхбат 

жүргізу, жоба дайындау; 

3. Жүгіру тесттері / шағын тесттер. 

Инжиниринг 

Математика  

 

Мамандыққа кіріспе 

Модуль 2.2. 

Мамандыққа 

кіріспе 

6 Физика 

 

ОН 5 

 

ОН 6 

 

ОН 7 

 

1. Корпус өлшегіштері; 

2. Жағдайды / жағдайды талдау; 

3. Проблемалық сценарий; 

4. Жағдайды модельдеу; 

5. Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық талқылау және 

шешімін іздеу); 

6. Oмәселелерді талқылау және 

көрсету; 

Нақты мәселе бойынша зерттеу 

ұсынысының жобасын дайындау. 

Оқу -танымдық тәжірибе  

 

Модуль 2.3. 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы саясат 

 

 

3 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің 

негіздері 

 

 

 

ОН 2 

 

1. Топтық жұмыс (таңдалған 

мәселені ұжымдық талқылау және 

шешімін іздеу); 

2. Сауалнамалар мен сұхбат 

жүргізу, жоба дайындау; 

Модуль 2.4. 
Теориялық 

техникалық 

пәндер модулі 

 

15 Химия ОН 4 

ОН 6 

ОН 5 

ОН 6 

ОН 6 

ОН 6 

1. Презентация дайындау; 

2. Емтихан (ауызша, жазбаша); 

3. Эссе жазу (формацияны 

жаңғыртуға бағытталған); 

4. Көп вариантты сауалнамаларды 

толтыру; 

5. Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау; 

6. Бақылау сұраулары; 

7.  Топтық жобаларға қатысу; 

Жобаны жобалау және іске асыру. 

Теориялық механика 

қолданбалы механика 

Термодинамика және 

жылу техникасы 

Мұнайгаз ісінің негіздері 

Материалдардың беріктігі 

Жалпы гидравлика 

Гидравлика және 

гидромеханика 



 

Мод 2.5 Мұнай -газ 

саласындағы 

кәсіпкерлік және 

уақытты басқару 

модулі 

5 Кәсіпкерлік  

Салық және салық салу  

Уақытты басқару  

Персоналды басқару 

Кәсіпкерлік құқық  

ОН 5 1. Қаржылық шешімдер; 

2. Істер 

3. Сынақ 

MOD 2.6. 

Табиғатты 

ұтымды пайдалану 

модулі және мұнай 

-газ ісінің негіздері 

5 Балама энергия көздері 

Экология және мұнай -газ 

кешені 

Қазақстанның 

биоресурстары  

Эко - менеджмент  

ОН 7 

 

 

ОН 9 

 

 

 

ОН 10 

 

 

ОН 11 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тәжірибе / эксперимент көрсету; 

2. Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдану; 

3. Практикалық тапсырмаларды 

дайындау; 

4. Топтық жобаларға қатысу; 

5. Жобаны әзірлеу және іске асыру; 

6. Мәліметтер қорын құру; 

7. Веб -сайт дизайны. 

 

MOD 2.7. Мұнай 

өндіруді күшейту 

технологиясы 

модулі 

25 Мұнай мен газ кен 

орындарын игерудің 

теориялық негіздері 

Мұнай мен газ 

ұңғымаларын бұрғылау 

және пайдалану 

Мұнайды терең өңдеудің 

теориялық негіздері мен 

технологиясы 

Мұнай резервуарына 

электрлік әсер ету 

арқылы жақсартылған 

мұнай алудың негіздері 

мен жақсартылған мұнай 

алу әдістерінің 

технологиясы 

Мұнай және газ газ 

конденсатты кен 

орындарының құрылысы 

Мұнай кен орындарын 

игерудің тиімділігін 

арттыру / 

Тазарту процестерін 

жетілдіру 

Өндірістік практика 

2.8 режимі. Мұнай 

-газ өнеркәсібіндегі 

автоматтандыруд

ың заманауи 

негіздері 

 

10 Мұнайгаз өндіру 

процесінде 

автоматтандыру негіздері 

Технологиялық 

процестерді 

автоматтандырудың 

функционалдық 

схемаларын жасау 

Бағдарламалық 

қамтамасыздандыруға 

кіріспе 

 

ОН 4 

 

 

ОН 5 

1. Рөлдік ойындар; 

2. Презентация дайындау; 

3. Емтихан (ауызша, жазбаша); 

4. Эссе жазу (формацияны 

жаңғыртуға бағытталған); 

5. Көп вариантты сауалнамаларды 

толтыру; 

6. Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау; 

7. Бақылау сұраулары; 

8. Топтық жобаларға қатысу; 

Жобаны жобалау және іске асыру. Мұнай өнеркәсібін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйелері 

Мұнай -газ өнеркәсібінде 

жобалау мен әзірлеуді 

автоматтандыру 



 

Модуль 2.9. Мұнай 

-газ саласындағы 

еңбек қауіпсіздігі 

мен еңбекті қорғау 

модулі 

 

5 Мұнай -газ саласындағы 

қауіпсіздік ережелері 

Сөредегі экологиялық 

қауіпсіздік 

Мұнай -химия 

өнеркәсібіндегі еңбек 

қауіпсіздігі 

Ұлттық және 

халықаралық қауіпсіздік 

стандарттары 

 

 

ОН 11 

 

ОН 10 

1. Топтық жұмыс (таңдалған мәселені 

ұжымдық талқылау және шешімін 

іздеу); 

 

Модуль 2.10. 

Мұнай -газ 

жабдықтары мен 

жөндеу модулі 

5 Танк жабдықтары  

Мұнай кенішінің 

жабдықтары 

Жақсы жұмыс 

Ұңғымаларды жер асты 

жөндеу 

Ұңғыманың түптік 

аймағының қалыптасуы 

ОН 10 

 

ОН 11 

1. Топтық жұмыс (таңдалған 

мәселені ұжымдық талқылау және 

шешімін іздеу); 

2. Сауалнамалар мен сұхбат 

жүргізу, жоба дайындау; 

Жүгіру тесттері / шағын тесттер. 

Мод 2.11 Мұнай 

мен газды игеру 

 

13 Мұнай мен газ кен 

орындарын игеру 

Газ және газ конденсат 

кен орындарын игеру 

және пайдалану 

ОН 7 

 

ОН 8 

1. Есептелген бөлшектер ерітінділері 

2. Жазбаша емтихан; 

3. Істер. 

Табиғи газ кен 

орындарын игеру  

Өндірістік практика  

Мод 3.1. Мұнай 

өндіру 

процестерін, 

техникасы мен 

технологиясын 

жетілдіру 

 

15 Мұнай өндіру 

технологиясы мен 

техникасы 

 

 

 

 

ОН 7 

 

ОН 8 

 

ОН 9 

 

ОН 11 

1. Емтихан (ауызша, жазбаша); 

2. Эссе жазу (ақпаратты жаңғыртуға 

бағытталған); 

3. Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау; 

4. Бақылау сұрақтары; 

5. Жағдайлар; 

6. Ішінде жәнедео талдау; 

7. Презентацияны дайындау. 
Кен орындарында мұнай 

өңдеу технологиясы 

Мұнай мен газды 

өңдеудегі катализ 

Мұнай кенішінің 

қондырғыларын 

коррозиядан қорғау 

Көмірсутекті 

полимерлердің 

каталитикалық крекингі 

Коррозияға қарсы 

технология 

Газ және мұнай 

құбырлары мен газ және 

мұнай қоймаларын 

коррозиядан қорғау 



 

4.1 Мұнай мен газ 

ұңғымаларын 

бұрғылау және 

жөндеу 

13 Бағытталған және 

көпжақты ұңғымалардың 

профилін жобалау 

Ұңғымаларды айдау 

техникасы мен 

технологиясы 

Қиын жағдайда 

ұңғымаларды бұрғылау 

Ұңғыма өнімдерін жинау 

және дайындау 

Мұнай мен газ 

ұңғымаларын бұрғылау 

технологиясы 

Мұнай мен газ 

ұңғымаларын бұрғылау 

процестерінің 

мониторингі 

Ұңғымаларды бұрғылау 

кезінде гидравликалық 

және гидродинамикалық 

есептеулер 

Суда ұңғымаларды 

бұрғылау 

Бұрғылау 

қондырғыларын орнату 

және пайдалану 

Сұйықтықтарды жуу 

және құю сұйықтарын 

бұрғылау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОН 7 

 

ОН 8 

 

 

ОН 9 

Эссе жазу (дәлелдеу мен 

рефлексивті бағалауды ұсынуға 

және дамытуға бағытталған); 

1. Жағдайды сыни тұрғыдан талдау; 

2. Оқылған әдебиетке сыни баға беру; 

Сөйлеуге дайындық (мәселені шешу 

және оны шешу жолдары) 

4.2 Мұнай -газ кен 

орындарын игеру, 

пайдалану  

 

13 Мұнай газды кен 

орындарын игерудің 

технологиялық 

процестері 

 

 

 

ОН 7 

 

 

 

 

ОН 8 

 

 

ОН 9 

 

Эссе жазу (дәлелдеу мен 

рефлексивті бағалауды ұсынуға 

және дамытуға бағытталған); 

1. Жағдайды сыни тұрғыдан талдау; 

2. Оқылған әдебиетке сыни баға беру; 

Сөйлеуге дайындық (мәселені шешу 

және оны шешу жолдары) 

Жер асты 

гидромеханикасы 

Мұнай өндірісінің 

гидромеханикасы Мұнай 

мен газдың геологиясы 

мен геохимиясы 

Сұйық пен газдың 

механикасы 

Мұнай мен газды 

өңдеудің негіздері 

Сөредегі кен орындарын 

игеру  

Бұрғылаудағы 

гидромеханика 

Ұңғымалардың жағдайын 

түсірудің геофизикалық 

әдістері 

5.1 Шет тілі 

 

20 Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары  

ОН 3 1. Рөлдік ойындар; 

2. Презентация дайындау; 

3. Емтихан (ауызша, жазбаша); 

 Ағылшын тілінде 

сөйлеуге және жазуға 

тәжірибесі 

Халықаралық 

стандартталған тілдік 

курстар  

5.2 Қазіргі 

заманғы IT 

технологиялары  

20 IT кеңес беру 

3D модельдеу  

ОН 4 1. Топтық жұмыс (таңдалған мәселені 

ұжымдық талқылау және шешімін 

іздеу); 
Интернет технологиялары 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Корреляциялық матрица 

қалыптасқан құзыреттіліктері бар білім беру бағдарламасы бойынша оқу 

нәтижелері (құрамдас бөліктердің оқу нәтижелері) 

 

Қазіргі компьютерлік 

технология 

2. Сауалнамалар мен сұхбат жүргізу, 

жоба дайындау; 

3. Жүгіру тесттері / шағын тесттер. 

 
Қазіргі заманғы IT 

бағдарламалары 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

ОН

1 

ОН 

2 

ОН 

3 

ОН 

4 

ОН 

5 

ОН 

6 

ОН 

7 

ОН 

8 

ОН 

9 

ОН 

10 

ОН 

11 

ОН 

12 

1 ЖҚ 1 +            

2 ЖҚ  2 + +           

3 ЖҚ  3 + +           

4 ЖҚ  4 +            

5 ЖҚ  5    +         

6 ЖҚ  6    +         

7 ЖҚ  7         +  +  

8 ЖҚ  8    + +        

9 ЖҚ  9    +         

10 ЖҚ  10     +        

11 ЖҚ  11    +  +       

12 ЖҚ  12     +  +      

13 ЖҚ  13    + +        

14 ЖҚ  14           +  



 

 
ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3     15 

1/2 12  3     15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  10     15 

2/2 2  3 10    15 

2/3    15    15 

2/4   10 5    15 

3/1   5 10    15 

3/2   5 10    15 

3/3    10  5  15 

3/4   5  5 5  15 

4/1   3  10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 52 60 28 20 24 240 

 

 

 

15 ЖҚ  15      + +      

16 БҚ 1      + + +     

17 БҚ  2      + + +     

18 БҚ  3      + + +     

19 БҚ  4      + + +     

20 БҚ  5      + + +     

21 БҚ  6      + + +    + 

22 БҚ  7   + + +        

23 БҚ  8   + +         

24 БҚ  9   + +         

25 БҚ  10       + + + +   

26 БҚ  11   +    + + + +   

27 БҚ  12    +   + + + +   

28 БҚ  23   +    + + + +   

29 БҚ  24    + + +       

30 БҚ  25    + + +      + 

31 БҚ  26    + + +       

32 БҚ  27    +   +   + +  

33 БҚ  28    +   +   +   

34 БҚ  29    + + +     +  

35 БҚ  30    + +        

36 ПҚ 1  +   +        

37 ПҚ  2  +       +    

38 ПҚ  3  +       +    

39 ПҚ  4   + +     +    

40 ПҚ  5         + + + + 

41 ПҚ  6  +   + +     +  

42 ПҚ  7       + +  +  + 

43 ПҚ  8  +   +  + +   +  

44 ПҚ  9    +  +  +  +  + 

45 ПҚ  10    +  + +  + +  + 



 

 

 

 

 

 

 



 

4. Оқу жоспары/Учебный план 

 
 

 
 

Білім беру саласының атауы/ Наименование области образования 6В07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары»/6В07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли »   

Область ОП: 6В072 «Өндірістік және өңдеу салалары»/ 6В072 «Производственные и обрабатывающие отрасли» 

          
    

ББ/ОП: 6В07201 Нефтегазвое дело/6В07201  Мұнай-газ ісі       
 

  

           
    

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень 6В07201 «Мұнай – газ ісі» білім бағдарламасы бойынша техника және технологиялар  бакалавры /Бакалавр 

техники технологии по образовательной  программе 6В07201 «Нефтегазовое дело» 

          
    

Оқу мерзімі/Срок обучения 4 жыл/4 года       

 

  

           
    

Форма обучения/Оқу түрі Дневная/Күндізгі               
 

  
           

    

Оқудың басталуы/Начало обучения 2021-2022 г                         

 

  

           
    

Г
р
у
п

п
а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
 (

А
, 

В
, 

С
 )

 

Цикл 

және 

пәндер 

компоне

нті/Цикл 

и 

компоне

нт 

дисципл

ин 

Пәндер 

коды/Код 

дисциплин 

Пәндер атауы/ Наименование дисцилин 

E
C

T
S

 к
р
ед

и
ті

/К
р
ед

и
т 

E
C

T
S

 Бақылау 

түрі/Форм

а контроля 

Студенттердің сағаттық жұмыс уақытының бюджеті/Бюджет рабочего 

вр.студентов в час 

Кредиттердіжылдар мен кварталдарға бөлу/Распределение кредитов по годам и кварталам 

     

 

Барлығы/

Всего 

акад. 

часов 

Ауд. сабақтар/Ауд. занятия 

С
Ө

Ж
/С

Р
С

 

  1 жыл/год  2 кжыл/год 3 жыл/год 4 жыл/год 

емт

иха

н/ 

экз 

К.

Жо

ба/

жұ

мы

с 

КР/ 

КП 

 

барлы

қ 

аудито

риялы

қ 

сағ/Вс

его 

аудит.

часов 

соның ішінде/в том числе 
  

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 
1 кв 

2 

кв 
3 кв 4 кв 

дәрі

с/ле

к 

тәж

/пр. 

зерт

/ 

лаб 

пра

кти

ка 
                  

I.Жалпы білім беру пәндері   (56 кредит)/ Обще образовательные дисциплины (56кредита) 

Mod 1.1. Әлеуметтік-ғылымдар модуль /Модуль социальных наук/Social Sciences Module 

А 

ЖББП(М

К) ООД 

(ОК) 

KKZТ/SIK/

MHKZ 1201 
Қазақстанның қазіргі заман 
тарихы / Современная история 

Казахстана/The  modern history 

of Kazakhstan 

5     150 45 30 15     50 55   5 

                            

А 

ЖББП(М

К) ООД 

(ОК) 

Fil /Fil/Phi 

1301 
Философия/Философия/Philosop

hy 5     150 45 30 15     50 55     5 
                          

     
Барлығы/Всего 10     300 90 60 30     100 110   5 5                           

 
Mod 1.2 Әлеуметтік және саясаттық білім модулі/Модуль социально-политических знаний/Social and Political Knowledge Module 

А 

 ЖББП 

(МК) 

ООД 

(ОК) 

SayA 

/PolS/PolS 

1401 

Саясаттану және әлеуметтану / 
Политология и социология / 

Political science and Sociology 

8     240 90 60 30     60 90       5     

  

      

            



 

А 

 ЖББП 

(МК) 

ООД 

(ОК) 

Mad 

/Kult/Cult 

1401 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural studies  

А 

 ЖББП 

(МК) 

ООД 

(ОК) 

Psy /Psy 

2101 
Психология/Психология/Psychol

ogy         3   

  

      

            

В 

ЖББП(Т

К)/ООД    

(КВ) 

Din/Rel/RS 

1101 
Дінитану / Религиоведение / 

Religious Studies 

5     150 45 30 15     50 55 5           

                    

МЕ /VS/EC 

1101 
Мәнгілік ел/  / Eternal country  

OLK/Kr/LS 

1101 
Өлкетану/Краеведение/Regional 

study 

 
  

  
Барлығы/Всего 13     390 135 90 45     110 145 5     5 3                       

   Mod 1.3 Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері/Основы коммуникации в современном мир/Fundamentals of communication in the modern world 

А 

ЖБП 

(МК)/ 

ООД 

(ОК) 

AKT  

/IKT/ICT 

1302 

Ақпараттық -коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) / Информационно-
коммуникационные технологии 

(на англ. языке) /Information and 

Communication Technologies (in 
English. language) 

5     150 45 30 15     50 55     5 

                          

А 

ЖБП 

(МК)/ 

ООД 

(ОК) 

K(О)Т / 

K(R)Ya 

/K(R)L 

1102/1202 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык / Kazakh 

(Russian) language 

10     300 90   90     100 110 5 5     

                        

А 

ЖБП 

(МК)/ 

ООД 

(ОК) 

ShТ /Iya/FL 

1303/1402/2

102/2201 

Шетел тілі / Иностранный язык / 

Foreign language 10     300 90   90     100 110     3 3 2 2 

                    

 

  

  
Всего 

25     750 225 30 195     250 275 5 5 8 3 2 2                     

 
  Mod 1.4 Денешынықтыру және спорт мәдениеті/Модуль физическая культура и спорта/Module physical education and sports 

А 

ЖБП 

(МК)/ 

ООД 

(ОК) 

DSh /FK 

/PhC 

1103/1203/1

304/1403 

Дене шынықтыру/Физическая 

культура/Physical education 8     240 90   90     60 90 2 2 2 2         

                

  

Жалпы модульдер блогы бойынша барлығы / Всего по 

блоку Общие модули 
56     1680 540 180 360     520 620 12 12 15 10 5 2 

                    

 

БД  2 Базалық модульдері/Базовые модули  112-кредита 

 Mod 2.1. Мұнай-газ саласындағы пәндердің теориясы мен STEM-білім беру/ STEM -образование и теоретические дисциплины нефтегазовой отрали/STEM-education and theoretical disciplines of oil and gas industry 

В 

БП 

(ЖООК)/

БД (ВК) 

RT /RT/RT 

3101 
Робототехника / Робототехника 

/Robotics 
5     150 45 30 15     50 55                 5 

              
Ing /Ing/Eng  

3201 
Инжиниринг /Инжиниринг  / 
Engineering 

5     150 45 30 15     50 55                   5   
          

А 
Mat/Mat/Mat 

1104/1204 
Математика/ Maths  6     180 90 60 30     40 50 3 3                             

А 

ManCir/VS 

/InS 1405 
Мамандыққа кіріспе / Введение 
в специальность / Introduction to 

the specialty 

4     120 45 30 15     30 45       4   

                      

 

    Барлығы/Всего 
20     600 225 150 75     170 205 3 3   4         5 5             



 

 
 

Mod 2.2. Мамандыққакіріспе/Введениевспециальность/Introduction to the specialty 

 

БП(ЖОО

К)/БД 

(ВК) 

Fiz/FizPhy 

2103 
Физика/PhysicsI  

5     150 45 30   15   50 55         5     
                  

А 

БП(ЖОО

К)/БД 

(ВК) 

O(T) 

T/U(O)P 

/EIP 1406 

Оқу-танысу тәжірибесі / 

Учебно-ознакомительная 

практика / Educational and 
introductory practice 

1     30         30           1 

  

    

                  

  

    

Итого 6     180 45 30 15   30 50 55       1 5                       

  
Mod 2.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат / Антикоррупционная политика / Anti-corruption policy 

  

БП(ЖОО

К)/БД 

(ВК) 

SZhKMN/O

AK\FOACC 

2202 

Сыбайлас жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері/ Основы  

антикоррупционной культуры/ 
Fundamentals of anti-corruption 

culture 

3     90 30 15 15     30 30           3   

                  

  Mod 2.4. Техникалық пәндердің теориялық модулі/Модуль теоретических технических дисциплин/The module of theoretical technical disciplines 

А 

БП(ЖОО

К)/БД 

(ВК) 

Him 

/Him/Che 

2104 

Химия / Химия / Chemistry 
5     150 45 30   15   50 55         5 

                      

В 

БП(ТК)/    

БД (КВ) 

TM /TM/TM 

2203 
Теориялық механика 

/Теоретическая 
механика/Theoretical mechanics 

5     150 45 30 15     50 55           5 

                    

KM /PM/SM 

2203 
/Қолданбалы 

механика/Прикладная 

механика/Аpplied mechanics 
TZhT /TT 

/THE 2203 
Термодинамика және 

жылутехникасы/Термодинамика 

и теплотехника/Thermodynamics 
and heat engineering 

В 

БП(ТК)/    

БД (КВ) 
MQI/ONQD2
204 

Мұнай газ ісі/Основы 

нефтегазового дела 

5   КР 150 45 30 15     50 55           5         

            

MK /SM/SM 

2204 
Материалдар кедергісі/ 
Сопротивление 

материалов/Strength of materials 

В 

ZhG 

/OG/GH 

2204 

Жалпы гидравлика/Общая 

гидравлика/General hydraulics  

GG /GG/HH 

2204 
Гидравлика және 
гидромеханика/Гидравлика и 

гидромеханика/Hydraulics and 

hydromechanics  

      
Барлығы/Всего 15     450 135 90 30 30   150 165         5 10                     

Mod 2.5  Мұнай-газ саласында кәсіпкерлік пен Тайм менеджмент модулі/ Модуль предпринимательство и тайм менеджмента в нефтегазовой отрасли/The module of theoretical technical disciplines 

В 

БП(ТК)/    

БД (КВ) 

K /P/E 2301 Кәсіпкерлік/Предпринимательст

во /Entrepreneurship  

5     150 45 30 15     50 55             5     

      

        

SSS /NN/TT 

2301 
Салықтар және салық салу / 
Налоги и налогообложение / 

Taxes and taxation 



 

TB /TM/TM 

2301 
Тайм менеджмент / Тайм 

менеджмент / Time-management 
HRM/HRM/

HRM  2301 
HR менеджмент / HR 
менеджмент / HR-management 

BZh/BP/BP 

2301 
Бизнесті жоcпарлау / Бизнес 

планирование / Business 
planning 

KK/PP/BL 

2301 
Кәсіпкерлік құқық / 

Предпринимательское право / 

Business law 
    

  
Барлығы/Всего 5     150 45 30 15     50 55             5         

          

MOD 2.6. Табиғатты рационалды пайдалану және мұнай-газ ісі негіздері модулі/Модуль рационального природопользования и основы нефтегазового дела/Environmental Management Module and the Basics of Oil and 

Gas Business 

В 

БП(ТK)/Б

Д (КВ) 

BEK 

/AIE/AES 

2302 

Балама энергия көздері 
/Альтернативные источники 

энергии / Alternative energy 

sources 

5     150 45 30 15     50 55             5           

        

EMGK 

/ENK EOGC 

2302 

Экология және мұнай-газ 
кешені/Экология и 

нефтегазовый комплекс/Ecology 

and oil and gas complex 
BK /KB 

/BKZ 2302 
Қазақстанның биологиялық 

ресурстары / Биоресурсы 

Казахстана / Bioresources of 
Kazakhstan 

EM /EM/EM 

2302 
Эко - менеджмент / Эко - 

менеджмент / Eco-management 

MOD 2.7. Мұнай өндіруді қарқындату технологиясының модулі/ Модуль технологии интенсификации добычи нефти /Module of oil production intensification technology 

А 

БП(ЖОО

К)/    БД 

(КВ) 

MGKITN/T

ORNG 

/TFOGFD 

2303 

Мұнай және газ кен орындарын 

игерудің теориялық негіздері 
/Теоретические основы 

разработки месторождений 

нефти и газа /Theoretical 
foundations of oil and gas field 

development 5   
 

150 45 30   15   50 55             5           

        

MGUBP/BE

NGS/DOOG

W 2303 

Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау және пайдалану 
/Бурение и эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин 

/Drilling and operation of oil and 
gas wells 

А 

БП(ЖОО

К)/    БД 

(ВК) 

TMOTTNT/ 

TOTGPN/TF

TDR 2401 

Терең мұнай өңдеу 

технологиясының теориялық 
негіздері және технологиясы 

Теоретические основы и 

технология глубокой 
переработки нефти/ Theoretical 

foundations and technology of 

deep oil refining 

5     150 45 30 15     50 55               5         

        



 

В 

БП(ТK)/Б

Д (КВ) 

MREEMZh

N /OPNENP 

/FEREIOR 

2402 

Мұнай резервуарына электр 

әсерімен мұнайдың 

жетілдірілуінің 
негіздері/Основы повышения 

нефтеотдачи 

электровоздействием  на 
нефтяной пласт/Fundamentals of 

enhanced oil recovery by electrical 

impact on the oil reservoir 

5   
 

150 45 30 15     50 55               5         

        

KMBKATT 

/TTMPNP 

/TTEORM 

2402 

 Қабаттан мұнай бергіштігін 

көтеру әдісінің техникасы және 

технологиясы /Техника и 
технология методов повышение 

нефтеотдачи пластов/Technique 

and technology of enhanced oil 
recovery methods 

MGKKOK/

ONGGM/CO

GCF 2402 

Мұнай және газ  конденсатты 

кен орындарының 

құрылысы/Обустройство 
нефтяных и газовых 

газоконденсатных 

месторождений/Construction of 
oil and gas condensate fields 

 

БП(ТК)/    

БД (КВ) 

MOPZh 

/SPNP 

/IORP 3102 

Мұнай өңдеу процестерін 

жетілдіру/Совершенствование 
процессов нефтепереработки 

Improvement of oil refining 

processes 

5    КР 150 45 30 15     50 55                 5       

        

А 

MKOITA 

/PERNM 

/IEOFD 

3102 

Мұнай кен орындарын игеру 

тиімділігін арттыру/ Повышение 

эффективности разработки 
нефтяных 

месторождений/Improving the 

efficiency of oil field development 

А 

БП(ЖОО

К)/    БД 

(ВК) 

OT/PP/In 

2403 
Өндірістік тәжірибе 
/Производственная  

практика/Internship 

5     150         150                   5     

            

      
Барлығы/Всего 30     900 225 150 75   150 250 275             10 15 5               

Mod 2.8. Қазіргі   мұнай-газ саласындағы автоматтандыру негіздері/Современные основы автоматизации в нефтегазовой отрасли/Modern basics of automation in the oil and gas industry 

В 

    БП(ТК)  

БД (КВ) 

MGOAN/O

APDNG/BA

OGP 3103 

Мұнай және газ өндірісіндегі 
автоматика негіздері/ Основы 

автоматизации в процессе  

добычи нефти и газа/ Basics of 
Automation in Oil and Gas 

Production 

5     150 45 30 15     50 55                 5         

      



 

TPAFSZh/R

FSATP/DFS

ATP 3103 

Технологиялық процестерді 

автоматтандырудың 
функционалдық схемаларын 

жасау/ Разработка 

функциональных схем 
автоматизации технологических 

процессов/ Development of 

functional schemes for automation 
of technological processes 

BZhIK/BPI/I

SE  3103 
Бағдарламалық жасақтама 

инженериясына кіріспе/ 

Введение в программную 
инженерию/ Introduction to 

Software Engineering 

В 

БП(ЕК) 

БД (КВ) 

TPBAZh/AS

UTP/ACSTP  

3202 

Технологиялық процестерді 
басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері/ 

Автоматизированные системы 
управления технологических 

процессов/ Automated control 

systems for technological 
processes 

5     150 45 30 15     50 55                   5       

      

MGSZhDA/

АPRNGO/A

DDOGI  

3202 

Мұнай-газ саласындағы 

жобалау және дамуды 

автоматтандыру/ Автоматизация 
проектирования и разработки в 

нефтегазовой отрасли/ 

Automation of design and 

development in the oil and gas 

industry 

      
Барлығы/Всего 

10 

    

300 90 60 30     100 110 

                

5 5           

  

 Mod 2.9. Экологиялық қауіпсіздік пен еңбек қорғау модулі/Модуль охраны труда и безопасности в нефтегазовой промышленности 

В 

БП (ТК)/       

БП (КВ) 

ShEK /EBSh 

/ESO 3203 
Шельфтегі экологиялық 

қауіпсіздік/ Экологическая  

безопасность на шельфе/ 
Environmental Safety Offshore  

5     150 45 30 15     50 55                   5   

          

MGSKE/OT

NP/SROGI 

3203 

Мұнай-газ саласындағы 

қауіпсіздік ережелері/ Правила 

безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности/ 

Safety Rules in the Oil and Gas 

Industry 
MHOEK 

/OTNHP 

/LPPI  3203 

Мұнай-химия өнеркәсібіндегі 

еңбекті қорғау/ Охрана труда в 

нефтехимической 
промышленности/ Labor 

protection in the petrochemical 

industry 



 

/KTKhUS 

/NMSTB 

/NISS 3203 

Қауіпсіздік техникасының 

халықаралық және ұлттық 
стандарты/ Национальные и 

международные стандарты 

техники безопасности/ National 
and international safety standards 

      Барлығы/Всего 5     150 45 30 15     50 55                   5             

 Mod 2.10. Мұнайөндірістік жабдықтар мен ұнғыманы жөндеу моділі/Модуль нефтегазовое оборудование и ремонт/Oil and gas equipment and repair module 

В 

БП(ТК) 

БД(КВ) 

  

MOZh /NPO 

/OE 3301 
Мұнайөндірістік 

жабдықтар/Нефтепромысловое 
оборудование/Oilfield equipment 

5     150 45 30   15   50 55                     5         

  

RZh /OR /TE 

3301 
Резервуарлардың 

жабдықтары/Оборудование 
резервуаров /Tank equipment 

UZh /RS 

/WR 3301 
Ұңғыманы жөндеу /Ремонт 

скважин/Well repair  
UZhZh /PRS 

/UWR 3301 
Ұңғымаларды жерасты 
жөндеу/Подземный ремонт 

скважин/Underground Well 

Repair 
UTAK  

/FPZS 

/WBZF 3301 

Ұңғы түбіндегі аймақты 

қалыптастыру/Формирование 

призабойной зоны 
скважины/Well bottom zone 

formation 

  

    Барлығы/Всего 5     150 45 30 15     50 55                     5           

Mod 2.11 Мұнай және газ кенорындарын игеру/Разработка нефтяных и газовых месторождений     

В 

БП(ТК)Б

Д(КВ) 

MGKI 

/RNGM 

/DOGF 3302 

Мұнай және газ кенорындарын 
игеру/ Разработка нефтяных и 

газовых месторождений/ 

Development of oil and gas fields 

5     150 45 30 15     50 55 

                    

5   

  

    

  

GGKKOIP 

/REGGKM 

/DOGGCF 

3302 

Газ және газ конденсатын кен 
орындарын игеру және 

пайдалану/ Разработка и 

эксплуатация газовых и 
газоконденсатных 

месторождений/ Development 

and operation of gas and gas 

condensate fields 

A 

БП(ЖОО

К) 

БД(ВК) 

TGKOI 

/RMPG 

/DNGF 4101 

Табиғи газ кен орындарын 

игеру/ Разработка 
месторождений природных 

газов/ Development of natural gas 

fields   

3     90 30 15 15     30 30                         3     

  

A 

БП(ЖОО

К) 

БД(ВК) 

OT/PP /In 

3401 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственная 

практика/Internship 

5     150         150                           5   

      

      
Барлығы/Всего 13     390 75 45 30   150 80 85                       5 3       



 

 Всего по блоку Общие модули 112     3360 960 630 300 30 330 980 1090 3 3   5 10 13 15 15 15 15 10 5 3       

3.  Кәсіби пәндер/Профилирующие дисциплины -60кр 

Mod 3.1. Mұнай өндірудің техникасы мен технологиясы модулі/Совершенствование процессов техника и технология добычи нефти/Improving the processes of technology and technology for oil production 

А 

КП(ВК)/ 

ПД(ЖОО

К) 

MOTT 

/TTDN 

/TOPT 3402 

Mұнай өндірудің техникасы мен 

технологиясы /Технология и 
техника добычи 

нефти/Technology and oil 

production technology 

5     150 45 30 15     50 55                       5       

  

В 
БП(ТК)Б

Д(КВ) 

OMDT 

/TPNP 

/OTTF 4102 

 Өндірісте мұнай дайындаудың 
технологиясы/ Технология 

подготовки нефти на 

промыслах/ Oil treatment 
technology in the fields 

5 
 

КР 150 45 30 15     50 55 
            

5 
   MGOK 

/KPNG 

/COGP 4102 

Мұнай мен газды өңдеудегі 

катализ/ Катализ в переработке 
нефти и газа/Catalysis in oil and 

gas processing Corrosion 

protection of oilfield equipment 
MZhTK 

/PZNO/CPO

E  4103 

Мұнайгаз жабдықтарын 

тоттанудан қорғау/ 

Противокоррозионная защита 
нефтепромыслового 

оборудования/ 

5     150 45 30 15     50 55                         5     

  

KPKK 

/KKUP 

/CCH 4103 

Көмірсутекті полимерлердің 

каталитикалық 

крекингі/Каталитический 

крекинг углеводородных 

полимеров/Catalytic cracking of 
hydrocarbon polymers 

AZhT /TPR 

/CPT 4103 
Антикоррозиялық жұмыстардың 

технологиясы/Технология 
противокоррозионных 

работ/Corrosion Protection 

Technology 
GMKKTK 

/ZKGG 

/CPGPGOSF 

4103 

 Газ және мұнай құбырлары мен 
қоймаларын тоттанудан 

қорғау/Защита от коррозии 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ/Corrosion 

protection of gas and oil pipelines 

and gas and oil storage facilities 

  
    Барлығы/Итого 15     450 135 90 45     150 165                       5 10       

  
 

4. Дайындау бағытының мамандандыруы/Специализация направлений подготовки 

  ###### 
4.1 Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу/Бурение и ремонт нефтяных и газовых скважин/Drilling and repair of oil and gas wells   



 

В 

БП(ТК)Б

Д(КВ) 

BBUAZh  

/PPNNMS 

/DPDMW 

4201 

Бағытталған және бірнеше ұңғы 

аймағын жобалау/ 
Проектирование профиля 

наклонно-направленных и 

многозабойных скважин/ Design 
of the profile of directional and 

multilateral wells 

5     150 45 30 15     50 55                           5     

AUTT/TTZS 

/TTPW 4201 
Айдау ұңғының техникасы мен 

технологиясы/Техника и 
технология закачивания 

скважин/Technique and 

technology for pumping wells 
KZhUB 

/BSSU 

/DWDC 

4201 

Қиын жағдайлардағы 

ұңғымаларды бұрғылау/Бурения 

скважин в сложных 
условиях/Drilling wells in 

difficult conditions 

В 

БП(ТК)Б

Д(КВ) 

UOZh /SPSP 

/CPW 4202 
Ұңғымаларды өндіру және 

жинау/Сбор и подготовка 
скважинной 

продукции/Collection and 

preparation of well products 

8     240 90 60 30     60 90                           8   

  

MGUBT 

/TBNGS / 

OGWDT 

4202 

Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау 

технологиясы/Технология 
бурения нефтяных и газовых 

скважин/Oil and gas well drilling 

technology 
MGUBYM 

/KPBNGS 

/MOGWDP 

4202 

Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау үрдістерінің 

мониторингі/ Контроль 
процессов бурения нефтяных и 

газовых скважин/ Monitoring of 

oil and gas well drilling processes 
UBYGGE 

/GGRBS 

/HHCWDW 

4202 

Ұңғыларды бұрғылау үшін 
гидравликалық және 

гидродинамикалық есептеулер/ 

Гидравлические и 
гидродинамические расчеты при 

бурении скважин/ Hydraulic and 

hydrodynamic calculations when 

drilling wells 
SUB 

/BSV/WWD 

4202 

Су ұңғымаларын бұрғылау/ 

Бурения скважин на воде/ Water 
well drilling 

BZhOP/ME

BO /IODE 

4202 

Бұрғылау жабдығын орнату 

және пайдалану/ Монтаж и 

эксплуатация бурового 
оборудования/ Installation and 

operation of drilling equipment 



 

BESE/BPTR 

/DFGS 4202 
Бұрғылау ерітіндісі және 

суспензия ерітінділері/ Буровые 
промывочные и тампонажные 

растворы/ Drilling flushing and 

grouting solutions 
UMO /SDN 

/DOP 4202 
Ұңғымадан мұнай өндіру/ 
Скважинная добыча нефти/ 

Downhole oil production 

      
Барлығы/Всего 13     390 135 90 45     110 145                           13     

4.2 Мұнай және газ кен орындарын игеруді дамыту/Разработка,  эксплуатаций нефтяных и газовых месторождений/Development, exploitation of oil and gas fields   

А 

КП(ВК)/ 

ПД(ЖОО

К) 

MGKITP/TP

RNGM 

/TPDOGF 

4203 

Мұнай газ кен орындарын 

игерудің технологиялық 

процестері/Технологические 

процессы разработки нефтяных 
газовых  

месторождений/Technological 

processes for the development of 
oil gas fields 

5     150 45 30 15     50 55                           5   

  

В 

КП (ТК)    

ПД(КВ) 

ZhG /PG/UH 

4204 
Жерасты 

гидромеханикасы/Подземная 

гидромеханика/Underground 
hydromechanics 

8     240 90 60 30     60 90                           8   

  

MOG /GDN 

/HOP 4204 
Гидромеханика добычи 

нефти/Мұнай өндірудің 
гидромеханикасы/Hydromechani

cs of oil production 
MGGG/GG

NG /GGOG 

4204 

Геология и геохимия нефти и 

газа/Мұнай және газ геологиясы 
және геохимиясы/Geology and 

geochemistry of oil and gas 
SGM /MZhG 

/FGGOG 

4204 

Механика жидкости и 
газа/Сұйық және газ 

механикасы/Fluid and gas 

mechanics 
MGON/OPN

G /BOGP 

4204 

Основы переработки нефти и 
газа/Мұнай мен газды өңдеу 

негіздері/Basics of oil and gas 

processing 
ShKOI 

OShM /OFD 

4204 

Шельфті кен орындарын 

игеру/Освоение шельфовых 

месторождений/Offshore field 
development  

BG/GB /HD 

4204 
Гидромеханика в 

бурений/Бұрғылаудағы 
гидромеханика/Hydromechanics 

in drilling 
UKGZA/GM

OSS 

/GWSM 

4204 

Геофизические методы 

обследования состояния 
скважин/Ұңғыманың күйін 

геофизикалық зерттеу әдістері/ 



 

Geophysical Well Survey Methods 

      Барлығы/Всего 13     390 135 90 45     110 145                           13     

5. Қосымша білім/Дополнительное образование 

5.1 Шет тілін/Иностранный язык/Foreign language 

A 

MINOR ATDOB/PUI

AYa/AEL 

3303/3403 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың бағдарламалары / 

Программы уровневого 
изучения английского языка / 

Academic English  

language.(Upper Intermidiate, 
Advance, Proficiency) 

10     300 90 60 30     100 110                 

  

  5 5       

  

A 

АТSZhT/PU

PRAYa/PSW

EL 4104 

Ағылшын тілінде сөйлеу және 

жазу тәжірибесі / Практика 
устной и письменной речи 

английского языка / Practice 

speaking and writing the English 
language 

5 

    

150 45 30 15     50 55 

                      

5 

      

A 

KhSTK/MS

YaK/ISLC 

4205 

Халықаралық стандартталған 

тіл курстары / Международные 

стандартизированные языковые 
курсы / International standardized 

language courses 

5 

    

150 45 30 15     50 55 

                          

5 

    

      Барлығы/Всего 20     600 180 120 60     200 220                     5 5 5 5     

  5.2  Замануи  IT-технологиялар/ Современные IT-технологии/Modern IT-technologies 

В 

MINOR ITK/ITK 

/ITK 3303 
IT-консальтинг/IT-

консальтинг/IT consulting 
5     150 45 30 15     50 55                     5       

    

3DM/3DM/3

DM 3303 
3D модельдеу / 3D 
моделирование / 3D modeling 

А 

IT/IT/IT 

3404 
Интернет 

технологиялар/Интернет-

технологии/Internet technologies 

5     150 45 30 15     50 55                       5   

      

А 

KZKT /SKT 

/MCT 4104 
Қазіргі заман компьютерлік 

технологиялар/Современные 

компьютерные 

технологии/Modern computer 

technology 

5     150 45 30 15     50 55                         5   

    

В 

ATB /ITU 

/ITM 4205 
IT басқару / IT управление / IT 

management 

5     150 45 30 15     50 55                           5 

    

KZITB 

/SITP /MITP  

4205 

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/Современные IT-

программы/Modern IT programs 

      Барлығы/Всего 20     600 180 120 60     200 220                     5 5 5 5 
    

      
6. Мемлекеттік тәжірибе және мемлекеттік емтихан/Государственная практика и государственные экзамены/State practice and state exams 



 

А 

КП(ВК)/ 

ПД(ЖОО

К) 

OT/PP/In 

4301 
Өндірістік 

тәжірибе/Производственная 
практика/Internship 

12     360         360                                 12 
  

      
  60     1800 450 300 150   360 460 530                                 

А 

ИА DZhZKnKE

TD/NZDR(P

)iPiSKE/WD

T(P)PDCE 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды тапсыру 
және дайындалу/Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 
сдача комплексного экзамена 

/Writing and defending a thesis 

(project) or preparation and 

delivery comprehensive exam 

12     360         360                                   12 

      Барлығы/Всего 
240     7200 1950 1110 810 30 1050 1960 2240 15 15 16 14 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 12 12 

                              30 30 30 30 30 30 36 24 

                                

 

  

           
    



 

5. Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелерін бағалауға қойылатын 

талаптар 

 

Бағалау саясаты объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары саралау 

принциптеріне негізделген. ЕБ студенттерінің оқу нәтижелерін бақылау мен бағалау 

ағымдық, аралық және қорытынды бақылауды жүргізу арқылы балдық-рейтингтік жүйе 

(БРЖ) бойынша жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылау 100 балдық шкала бойынша бағаланады.  

Студенттердің білімін бағалаудың жалпыланған критерийлері (ағымдағы бақылау) 

95-100 балл (А) оқу бағдарламасының материалын жан-жақты, жүйелі және терең білуді 

ашқан, бағдарламада көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, Бағдарлама 

ұсынған негізгі және қосымша әдебиеттерді терең меңгерді, практикалық сабақтарда 

белсенді жұмыс істеді, оқылатын пән бойынша негізгі ғылыми түсініктерді меңгерді, оқу 

бағдарламалық материалды түсіну мен ұсынуда шығармашылық пен ғылыми көзқарасты 

көрсетті, жауап қолданылған терминдер бойынша бай және дәл, материал дәйекті және 

логикалық түрде берілген.  

90-94 ұпай (A-) оқу бағдарламасының материалын толық, жүйелі білген, 

бағдарламада көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, негізгі 

әдебиеттерді терең меңгерген және бағдарламада ұсынылған қосымша әдебиеттермен 

таныс, белсенді жұмыс жасаған студентке лайық. практикалық сабақтар, пән бойынша 

білімнің жүйелі сипатын көрсетті, әрі қарай оқуға жеткілікті, сонымен қатар оларды өз 

бетінше толықтыру қабілеті, жауап қолданылған терминдердің дәлдігімен ерекшеленеді, 

материал дәйекті және логикалық түрде беріледі.  

85-89 ұпай (B +) оқу -бағдарламалық материал туралы толық білімді ашқан, 

жауапта елеулі дәлсіздіктерге жол бермеген, бағдарламада көзделген барлық 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиеттерді 

меңгерген, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс жасаған, көрсеткен студентке лайық 

әрі қарай оқуға жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелік сипаты, сонымен қатар оларды 

өз бетінше толықтыру мүмкіндігі.  

80-84 ұпай (B) оқу бағдарламасының материалдары туралы толық білімді ашқан, 

жауапта елеулі дәлсіздіктерге жол бермейтін, бағдарламада көзделген барлық 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиеттерді 

меңгерген, белсенді қатысатын студентке лайық практикалық сабақтарда жұмыс істеді, 

олар әрі қарай оқуға жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын, сонымен қатар 

оларды өз бетінше толықтыру қабілетін көрсетті.  

75-79 ұпай (B-) оқу бағдарламасының материалдары бойынша жеткілікті толық 

білімді ашқан, жауапта елеулі дәлсіздіктерге жол бермеген, бағдарламада көзделген 

негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі 

әдебиеттерді меңгерген, жеткілікті белсенділікпен ерекшеленген студентке лайық 

практикалық сабақтар, пән бойынша білімнің жүйелі сипатын көрсетті, әрі қарай оқуға 

жеткілікті ...  

60-74 (C) негізгі оқу -бағдарламалық материалды білуді әрі қарай оқуға және 

мамандық бойынша алдағы жұмысына қажетті көлемде білген, практикалық сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз 

бетінше орындаған студентке лайық негізгі әдебиеттерді меңгерді, бірақ оларды енгізуде 

және емтиханға жауап беруде кейбір қателіктер жіберді, бірақ оларды өз бетінше жою 

үшін қажетті білімге ие болды.  

60-64 ұпай (C-) негізгі оқу -бағдарламалық материал туралы білімді ашқан, 

практикалық сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбеген, бағдарламада көзделген негізгі 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бірақ оларды орындауда және емтиханға жауап 

беруде кейбір қателіктер жіберген студентке лайық, бірақ мұғалімнің басшылығымен 

жіберілген қателерді жою үшін қажетті білімі бар.  



 

50-59 ұпай (D) Практикалық сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбеген, 

бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бірақ оларды 

орындауда және емтиханға жауап беруде қателіктер жіберген, бірақ білімі бар негізгі оқу -

бағдарламалық материал туралы білімді ашқан студентке лайық мұғалімнің 

басшылығымен ең маңызды қателіктерді жою үшін қажетті білім. 

  25-49 ұпай (FX) негізгі оқу -бағдарламалық материал туралы қанағаттанарлық 

білімді тапқан, практикалық сабақтардағы белсенділігімен ерекшеленбеген, бағдарламада 

көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бірақ оларды орындауда елеулі 

қателіктер жіберген студентке лайық (көбінесе оқу кешігуімен) мерзімдері) және 

емтиханға жауап беру кезінде, бірақ мұғалімнің жетекшілігімен ең маңызды қателерді 

жою үшін негізгі қажетті білімі бар. 

0-24 ұпай (F) негізгі оқу -бағдарламалық материалдың едәуір бөлігінде білімінде 

олқылықтар немесе білім жетіспеушілігін анықтаған, бағдарламада берілген негізгі 

тапсырмаларды өз бетінше орындамаған, берілген тапсырмаларды орындауда іргелі 

қателіктер жіберген студентке беріледі. Бағдарлама бойынша, негізгі практикалық, 

семинарлық, зертханалық сабақтарды аяқтамаған және тиісті пән бойынша қосымша 

зерттеулерсіз оқуды жалғастыра алмайтын немесе кәсіби қызметті бастай алмайтын.  

«Мұнайгаз ісі» БӨ пәндері бойынша балл жинау тәртібі.  

Алғашқы 7 апта ішінде «Мұнайгаз ісі» БӨ пәндері бойынша 7 тапсырма 

қарастырылған. Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (ТК) алынған ұпайлардың 

арифметикалық орташа мәнімен анықталады (0 -ден 100 -ге дейін). 

Келесі 8 апта ішінде пән 8 тапсырманы орындауды қарастырады.  

Аралық бақылау жазбаша түрде жүзеге асады. Студент сұрақтарға және / немесе 

тесттерге жауап беруге міндетті. СӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын кесте бойынша 

орындаған студенттер аралық бақылауға жіберіледі. 

Бірінші рейтинг (сонымен қатар екінші рейтингі) барлық ағымдағы бақылау 

баллдарының қосындысынан алынған балл санына + аралық бақылау балының 2 -ге 

бөлінуіне қарай анықталады (орташа арифметикалық). Бірінші рейтинг Р1 = (Тк1 + Рк1) / 

2 болады, мұнда: Тк1 - бірінші ағымдағы бақылаудың орташа арифметикалық мәні; 

Екінші рейтинг P2 = (Tk2 + Pk2) / 2 болады  

мұнда: Tk2 - екінші токты басқарудың арифметикалық орташа мәні;  

Рк2 - екінші аралық бақылауды бағалау.  

Дәлелсіз себептермен дәрістерге келмеу жіберілген тапсырмаларды бағалауды 3 

балға төмендетеді, практикалық және зертханалық сабақтардың болмауы тапсырылған 

тапсырмаларды бағалаудың 5 балға төмендеуіне әкеледі.  

Егер сіз сабақты себепсіз босатсаңыз, өткен материалды өңдеуге рұқсат етіледі. 

Орташа рейтинг (Rav.) - бұл бірінші және екінші рейтинг нәтижелері бойынша емтиханға 

жіберу және 50 баллдан кем емес. Орташа рейтинг (Пав.) Емтиханға келесідей 

анықталады: 

 

Рав. = (P1 + P2) / 2 

 

Қорытынды бағаны есептеу. Пән бойынша емтиханнан кейін пән бойынша 

қорытынды баға формуламен анықталатын пайызбен көрсетіледі: 

I% = (P1 + P2) x 0,6 + E x 0,4 2 
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мұнда: Р1 - бірінші рейтингтің пайызы; P2 - екінші рейтингтің пайызы; E - емтихан 

бағасының пайызы. Курстық бағдарламадағы жетістік деңгейі кредиттік оқыту 

технологиясында қабылданған қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады: 

Студенттердің оқу жетістіктерін есепке алуды бағалаудың баллдық-рейтингтік 

жүйесі дәстүрлі бағалау шкаласы мен ECTS-ке аудару арқылы 

 



 

 

Алфавиттік 

дәреже 

Сандық эквивалент Ұпайлар (% мазмұн) Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 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 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 
 

 

 

6. Академиялық адалдық 

 

Академиялық әділетсіздік немесе академиялық алаяқтық - бұл ғылыми және білім 

беру қызметімен байланысты кез келген алаяқтық немесе алдау. Академиялық 

адалдықтың негізгі принциптері: 

1) оқу жұмысында адалдық пен өзара сыйластықты қалыптастыратын негізгі 

институционалдық құндылық ретінде академиялық тұтастықты қамтамасыз ету;  

2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық 

адалдықтың әділ және объективті ережелерін бекіту; 

3) басқа білім беру ұйымдарының тексерілген транскрипттері негізінде студенттік 

кредиттерді берудің нақты механизмі мен тәртібін айқындау арқылы білім алушылардың 

тұрақты және үздіксіз траекториясын қамтамасыз ету; 

4) мұғалімнің өз шәкірттеріне тәлімгер ретінде құрмет көрсетуі, академиялық 

мәдениеттің қалыптасуына ықпал етуі; 

5) академиялық адалдықты насихаттау мен қорғау үшін оқу үдерісіне қатысушыларды 

ынталандыру және көтермелеу; 

6) мұғалімнің анық тәртіп саясатын анықтауы, оқушылардан күтілетін талаптар; 

 7) мұғалімнің оқушылардың білім жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлері 

саясатын айқындауы; 

8) академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес шаралар қолдану; 

9) білім алушыларға білімдік, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және 

академиялық әділетсіздік көрінісінің алдын алуға мүмкіндік беретін академиялық 

ортаны құру. 

Академиялық әділетсіздікке мыналар жатады: 

 Плагиат: Тиісті сілтемесіз басқа адамның идеяларын, сөздерін немесе 

мәлімдемелерін иемдену немесе жаңғырту. 

 Жасау: Деректерді, сілтемелерді немесе академиялық үдеріске қатысты кез келген 

басқа ақпаратты бұрмалау. 
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 Алдау: Мұғалімге немесе әріптестеріне жалған ақпарат беру, мысалы, сабақты 

өткізіп алудың жалған себебі немесе жұмысқа жалған түрде шағымдану. 

 Алаяқтық: Сыртқы көмекті тиісті рұқсатсыз немесе осы көмекті қолданғанын 

мойындамай -ақ қолдануға кез келген әрекет. 

 Саботаж:Басқалардың өз жұмысымен айналысуына кедергі жасау немесе 

басқалардың жұмысын мүлде тоқтату әрекеттері. Бұған кітапхана кітаптарынан 

беттерді шығару немесе басқалардың тәжірибесін үзу кіреді. 

Тапсырмаларды орындауда адалдық университеттің миссиясы мен студенттің жеке 

тұтастығын дамыту үшін маңызды. Алаяқтыққа, плагиатқа немесе академиялық 

әділетсіздіктің басқа түрлеріне жол берілмейді және сәйкес санкцияларға әкеп соғады, 

оның ішінде тапсырмаларды орындамау немесе сабақтан кейін қайта тапсыру. 

Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған мүмкіндіктер 

1. Икемді жаттығу режимі; 

2.Пән бойынша талаптарды ыңғайлы уақытта тапсыру; 

3.Бақылау нормативтерінен өтудің орнына физикалық қасиеттерге, рефераттар жазуға 

арналған жаттығулар кешенін құрастыруға жазбаша жұмыс беріледі. 

4.Қозғалысты шектеуге байланысты оқу сабақтарына жүйесіз қатысуға рұқсат етіледі; 

5. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беріледі. 
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