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1. Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ 

 

Цикл бағдарламасы:  

Бірінші цикл: бакалавриат 6 деңгей НРК / ОРК / МСКО 

Білім беру саласының атауы 

 6В07"Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары" /6В07 " инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары" 

Білім беру бағыттары / білім беру бағдарламаларының бағыты  

 6В072 "Өндірістік және өңдеу салалары" / 6В072 " Өндірістік және өңдеу салалары» 

 Білім беру бағдарламасы білім беру бағдарламалары топтарының реттік нөмірі / білім 

беру бағдарламалары топтарының реттік нөмірі 

 В71 "тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру" / В71 " тау-кен ісі және пайдалы 

қазбаларды өндіру» 

Білім беру бағдарламаларының атауы 

 6В07201 "Мұнай-газ ісі" / 6В07201 " Мұнай-газ ісі"  

Берілген дәрежесі: 

 6В07201 "Мұнай-газ ісі" білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология 

бакалавры»  

Оқу мерзімі 

Күндізгі 4 жыл / 3 жыл /2 жыл 

Оқудың басталуы 

            2020-2021 

 

 

1.2 Нормативтік сілтемелер 

Осы құжат нормативтік құжаттардың негізгі ережелеріне сәйкес әзірленді: 

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы" Заңы; 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары және(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары; 

- 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидалары (2018 жылғы 12 қазандағы өзгерістермен); 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

жіктеуіші; 

- Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесі 

 

 

 

 

 



 

2. Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

Әлеуетті тұтынушылардың пікірін ескере отырып, институттың миссиясы мен 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 

талаптарына сәйкес 6В07201 – Мұнай-газ ісі мамандығының білім беру бағдарламасының 

мақсаттары мен міндеттері институттың Ғылыми кеңесімен бекітілді. 

Негізгі мақсаты 

Инновациялық технологиялар мен ғылым негізінде білім беру-мәдени ортаны құру және 

жетілдіру; батыс өңірін жоғары жеке және кәсіби жетістіктерге қабілетті кадрлармен 

қамтамасыз ету; өңір мен Қазақстан Республикасының Білім беру, ғылыми әлеуметтік-

гуманитарлық және мәдени әлеуетін сақтау және көбейту. 

1 мақсат: мұнай-газ саласының еңбек нарығы үшін техникалық мамандардың 

бәсекеге қабілетті буынын даярлау, құзыреттілік тәсіліне және көптілділікке негізделген 

білім беруді іске асыру, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар 

көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру; 

2-мақсат: әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлері негізінде әртүрлі меншік 

нысандарындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, әкімшілік және басқа да шектеулердің 

тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін түлектерді ұйымдастырушылық-басқарушылық 

қызметті орындауға дайындау. 

3-мақсат: бітірушіге мұнай-газ саласында табысты жұмыс істеуге және еңбек 

нарығында әлеуметтік-ұтқыр және бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік беретін білім 

алушылардың жалпы мәдени және жеке қасиеттерін, жаңа формация инженерлерінің кәсіби 

құзыреттерін қалыптастыру және дамыту. 

4-мақсат: түлектің еңбек нарығындағы әлеуметтік ұтқырлығы мен тұрақтылығына 

ықпал ететін жалпы және арнайы құзыреттерді меңгеру үшін жағдай жасау. 

 

Міндеттері: 

1. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау технологиясын, Мұнай және газ кен 

орындарын игеру және пайдалану процестерін, құрлықта және теңізде газ-мұнай құбырлары 

мен газ-мұнай қоймаларын жобалау және пайдалану процестерін білетін және жалпы білім 

беретін, базалық және бейінді пәндер бойынша іргелі даярлығы бар мұнайшыларды даярлау 

бағдарламасын іске асыру, білім алушыларға даярлық деңгейін одан әрі өз бетінше 

арттыруға мүмкіндік береді. 

2. Білім алушыны заманауи компьютерлік технологияларды және эксперименттік-

зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдалана отырып, кәсіби қызмет саласындағы 

инженерлік проблемаларды көруге, талдауға және шешу жолдарын табуға мүмкіндік беретін  

біліммен, шеберлікпен, дағдылармен және құзыреттіліктермен қамтамасыз ету. 

3. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдары, тарих, мемлекеттік тіл, Орыс 

және басқа да шет тілдері негізінде, этикалық мінез-құлық идеалдарын, кәсібилікті және 

табиғи ресурстарды экологиялық жауапты пайдалануды қолдай отырып, әлеуметтік-

гуманитарлық білім беруді қамтамасыз ету 

 

3. ОП ерекшелігі 

6В07201-Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша даярлау бағдарламасы білім 

беру процесін басқарудың демократиялық қағидаттарына қол жеткізуге, академиялық 

еркіндік пен жоғары оқу орындарының мүмкіндіктерін кеңейтуге; мамандық бойынша 

жоғары білімді қоғам мен ғылымның өзгермелі қажеттіліктеріне бейімдеуге; басқа елдерде 

мамандар даярлау деңгейін тануға; еңбек нарығының өзгеріп отырған жағдайларында 

түлектердің неғұрлым жоғары ұтқырлығына бағытталған 



 

4. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

6В07201-мұнай-газ ісі бағыты бойынша бакалаврларды даярлаудың білім беру 

бағдарламасы: 

- мұнай-газ кен орындарын пайдаланудың ұтымды жүйелерін жобалау және негіздеу 

саласында маман даярлау; 

- мұнай өндірудің, ұңғымалық өнімді жинау мен дайындаудың технологиялық 

процестерінің теориясын игеру, өнімді қабаттарға әсер ету технологиясы және ұңғымаларды 

пайдалану кезіндегі қиындықтармен күрес әдістері, мұнай өндіру, ұңғымалық өнімді жинау 

және дайындау кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдықты пайдалану және қызмет 

көрсету технологиясы, көмірсутектерді алу мен реттеуді кәсіпшілік бақылауды жүзеге 

асыру; 

- бағдарламаны әзірлеу, іске асыру және бағалау кезіндегі оқу нәтижелері ретінде 

түлектердің құзыреттілігіне бағдарлану; 

- құзыреттілікті бағалау үшін ECTS кредиттік жүйесін пайдалану. 

Осы білім беру бағдарламасы ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. №604 бұйрығымен бекітілген Жоғары 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде әзірленген. 

"Мұнай – газ ісі "білім беру бағдарламасы 6В07201 – мұнай-газ ісі бағыты бойынша 

түлектерге қажетті негізгі құзыреттерді қалыптастырудың жаңа тәсілін ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы Болон процесіне ұлттық жоғары білім беру жүйесін қосу бойынша 

жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және халықаралық 

білім беру кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық тануды 

қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-

оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, сондай-ақ білім 

беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіптік бакалавриаттың білім беру бағдарламасы-6В07201-Мұнай-газ ісі-бұл оқу бағытына 

сәйкес жоғары оқу орнының білім беру бағдарламасын жүзеге асыру шарттары мен 

талаптарын анықтайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар жиынтығы. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделі негізінде 

әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттіліктерін, олардың дайындық деңгейін 

және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына 6В07201-мұнай-газ ісі мамандығы 

бойынша бакалавр ие болуы керек барлық құзыреттілік топтарын қалыптастыруға 

оқытылатын модульдердің құрамы, тереңдігі және бағыты арқылы қол жеткізіледі.  

6В07201 – Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша бакалавриат түлектеріне "Мұнай-

газ ісі"білім беру бағдарламасы бойынша техника бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.  

 

5.Жұмысқа орналасу перспективалары 

Әдетте, "мұнай-газ ісі" білім беру бағдарламасын аяқтаған түлектер ұзақ уақыт жұмыс 

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

кәсіпорындарға мамандық бойынша жұмысқа орналасу өте нақты. 

Мұнай-газ саласындағы білім келесі мамандықтарды алуға мүмкіндік береді: 

- бұрғылаушы;  

- сейсмик-аудармашы;  

- петрофизик; - геолог-мұнайшы;  



 

- Мұнай және газ өндіру жөніндегі супервайзер (шебер) ;  

- тау-кен инженері. 

Сондай-ақ, түлектерге ғылыми қызметте өзін көрсетуге және институтта бос орын алуға 

мүмкіндік беріледі. 

 

6.Маманның біліктілік сипаттамасы 

6.1 Кәсіби қызмет саласы 

6В07201-Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасының түлектері келесі лауазымдарда 

жұмыс істей алады: 

геофизик-сейсмик; техник геофизик; жетекші геофизик; геофизик-интерпретатор        

петрофизик 

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

дала геологы             

бұрғылаушының көмекшісі, бұрғылаушы, шебер; Мұнай және газ өндіру жөніндегі 

супервайзер (мастер); қабат қысымын ұстап тұру цехының супервайзері (мастер, учаске 

бастығы); мұнайды дайындау және айдау цехының супервайзері (қондырғы шебері); 

жобалау-конструкторлық бюроның, жобалау институтының технигі, инженері, маманы; 

ғылыми-зерттеу институтының зертханашысы, технигі, инженері, кіші ғылыми қызметкері 

және т. б. 

газ кен орнын игеру жөніндегі инженер; жобалау жөніндегі инженер; бұрғылау 

жөніндегі инженер; бұрғылау ерітінділері жөніндегі инженер; Ұңғымаларды айдау, күрделі 

және аралық жөндеу жөніндегі инженер; ерітінділер жөніндегі инженер; газды қайта өңдеу 

жөніндегі қондырғы технологы; жобалау жөніндегі инженер; бұрғылау жөніндегі бас 

технолог 

 

6.2 Кәсіби қызмет объектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: мұнай-газ кешені кәсіпорындары; мұнай 

ұңғымаларын бұрғылауға арналған техникалық құрылғылар мен құралдар; құрлықтағы және 

теңіздегі мұнай, газ және газ конденсатты кен орындары болып табылады. 

 

6.3 Түлектің кәсіби қызметінің түрлері 

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

бағдарламасын игерген түлек кәсіби қызмет түрлері мен дайындық бейініне сәйкес келесі 

кәсіби мәселелерді шешуі керек: 

өндірістік-технологиялық қызмет: 

құрлықта және теңізде мұнай және газ ұңғымаларын салудың, жөндеудің, қайта 

құрудың және қалпына келтірудің технологиялық процестерін жүзеге асыруға; құрлықта 

және теңізде мұнай және газ ұңғымаларын салу, жөндеу, қайта жаңарту және қалпына 

келтіру кезінде пайдаланылатын жабдықтарды пайдаланудың технологиялық процестерін 

жүргізуге және оларға технологиялық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға; мұнай және газ 

өндірудің, ұңғымалық өнімді жинау мен дайындаудың технологиялық процестерін жүзеге 

асыруға; мұнай және газ өндіру, ұңғымалық; мұнай мен газды құбырмен тасымалдаудың, 

газды жер астында сақтаудың технологиялық процестерін жүзеге асыруға; мұнай мен газды 

құбырмен тасымалдау, газды жер астында сақтау кезінде пайдаланылатын технологиялық 

жабдықты пайдалануға және қызмет көрсетуге; мұнайды, мұнай өнімдері мен сұйытылған 

газды сақтау мен өткізудің технологиялық процестерін жүзеге асыруға; мұнайды, мұнай 

өнімдері мен сұйытылған газды сақтау мен өткізу кезінде пайдаланылатын технологиялық 



 

жабдықты пайдалануға және қызмет көрсетуге; мұнай, мұнай өнімдері мен сұйытылған; 

Мұнай және газ кен орындарын бұрғылаудың, игерудің және игерудің, көмірсутектерді 

тасымалдау мен сақтаудың технологиялық регламенттеріне сәйкес техникалық жұмыстарды 

орындауға; жұмысшылардың бір немесе бірнеше кәсіптері, қызметшілердің лауазымдары 

бойынша жұмыстарды орындауға; мұнай-газ кәсіпшілігі жабдығын пайдалану жөніндегі 

техникалық және технологиялық құжаттаманы ресімдеуге; 

ұйымдастыру-басқару қызметі: 

кәсіпорындардың бастапқы өндірістік бөлімшелерінің жұмысын жоспарлау, 

ұйымдастыру және басқару, Мұнай мен газ өндіру, құрлықта және теңізде көмірсутектерді 

алуды кәсіпшілік бақылау және реттеу, мұнай мен газды құбырмен тасымалдау, газды жер 

астында сақтау, мұнайды, мұнай өнімдерін және сұйытылған газдарды сақтау және өткізу; 

ұңғымаларды бұрғылауды, мұнай мен газ өндіруді, көмірсутектерді алуды кәсіпшілік 

бақылау мен реттеуді, мұнай мен газды құбыр арқылы тасымалдауды, газды жерасты 

сақтауды, мұнайды, мұнай өнімдері мен сұйытылған газды сақтау мен өткізуді жүзеге 

асыратын кәсіпорындардың бастапқы өндірістік бөлімшелерінің жұмысын жоспарлау, 

ұйымдастыру және басқару процестерін құжаттау; Мұнай және газ өндіруді, көмірсутектерді 

алуды кәсіпшілік бақылау мен реттеуді, мұнай мен газды құбыр арқылы тасымалдауды, 

газды жер астында сақтауды, мұнайды, мұнай өнімдері мен сұйытылған газдарды сақтауды 

және өткізуді жүзеге асыратын кәсіпорындардың бастапқы өндірістік бөлімшелерінің 

қызметін талдау; әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, 

техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау; бастапқы 

өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс жоспарын әзірлеу; мұнай және газ; технологиялық 

жабдықты орналастыруды, техникалық жарақтандыруды және жұмыс орындарын 

ұйымдастыруды, қолданыстағы әдістемелер мен нормативтер бойынша жабдықты жүктеудің 

өндірістік қуаттарын есептеуді жүзеге асыру; кәсіпорындағы сапа менеджменті жүйесінің 

жұмысына қатысу; бекітілген нысандар бойынша ұйымдастыру-техникалық құжаттаманы 

(жұмыс кестелерін, нұсқаулықтарды, жоспарларды, сметаларды) және белгіленген 

есептілікті әзірлеуге қатысу; 

эксперименттік-зерттеу қызметі: 

мұнай мен газ өндіру, құрлықта және теңізде көмірсутектерді алуды кәсіпшілік 

бақылау және реттеу, мұнай мен газдың құбыр көлігі, газды жер астында сақтау, мұнайды, 

мұнай өнімдерін және сұйытылған газдарды сақтау және өткізу саласындағы технологиялық 

процестер мен техникалық құрылғылар бойынша ақпаратты талдау; мұнай мен газ өндіру, 

құрлықта және теңізде көмірсутектерді алуды кәсіпшілік бақылау және реттеу, мұнай мен 

газдың құбыржол көлігі, газды жерасты сақтау, мұнайды, мұнай өнімдерін және сұйытылған 

газдарды сақтау және өткізу саласындағы технологиялық процестер мен техникалық 

құрылғыларға регламенттелген эксперименттік зерттеулер жүргізу; эксперименттер 

нәтижелерін статистикалық өңдеуді орындау, есеп беру құжаттамасын жасау; 

жобалау қызметі: 

             мұнай мен газды өндіруге арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, құрлықта және 

теңізде көмірсутектерді алуды кәсіпшілік бақылау және реттеу, мұнай мен газды құбыр 

арқылы тасымалдау, газды жер астында сақтау, мұнайды, мұнай өнімдерін және сұйытылған 

газдарды сақтау және өткізу үшін бастапқы деректерді белгіленген нысанда жинау және 

ұсыну; қолданбалы бағдарламалық өнімдердің көмегімен мұнай мен газ өндіруді жобалау, 

құрлықта және теңізде көмірсутектерді алуды кәсіпшілік бақылау және реттеу, мұнай мен 

газды құбыр арқылы тасымалдау, газды жерасты сақтау, мұнайды, мұнай өнімдері мен 

сұйытылған газдарды сақтау және өткізу бойынша есептеулерді орындау; белгіленген 

талаптарға сәйкес үлгілік жобалық, технологиялық және жұмыс құжаттарын жасау; Мұнай-

газ өндірісінде сапаны басқару бойынша жобалық шешімдерді жасауға қатысу.  

 



 

7.Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер 

Дублин дескрипторларын ескере отырып, оқыту нәтижелері бойынша 6В07201-

Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры: 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 1 қарашада № 

17669 болып тіркелді. 

 

05.05.2020 Ж. ӨЗГЕРІСТЕРІМЕН ЖАҢАРТЫЛҒАН 

 

Мамандық бойынша ББ-да оқу нәтижелері пунктіне қойыңыз: 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

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

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға 

міндетті; 

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

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқытылатын 

салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну.; 

 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

- қоғамдық нормаларға негізделген құндылықтар және оларға өзінің кәсіби қызметінде 

бағдарлану; 

- сұйықтар мен газдарды сүзу кезінде қойнауқатта болатын физикалық процестерді білу; 

- теңіз гидротехникалық құрылыстары мен платформаларының барлық түрлерін білу; 

Мұнай және газ кен орындарын игеру технологиясының жалпы принциптерін білу; 

сұйықтықты бетіне көтеру теориясының негіздерін білу; 

Ұңғымаларды бұрғылау, жуу, бекіту және игеру технологияларын білу; 

құрлықта және теңізде мұнай және газ ұңғымаларын салуға арналған жабдық; 

- бұрғылау қондырғысын басқару дағдыларын меңгеру; 

- ұңғымалар жұмысының Сипаттамаларын шешу және шешу дағдыларын меңгеру; 

- мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу, пайдалану, күтіп ұстау және жөндеу 

бойынша негізгі технологиялық операцияларды білу; 

- құбырларды гидравликалық есептеу әдістерін білу; 

- Магистралды құбырлар мен мұнай-газ қоймаларын трассалау, жоспар мен профильді 

жобалау әдістерін білу; 

- құрылысты жоспарлау дағдыларын игеру, машиналармен жабдықтауды таңдау, мұнай және 

газ кәсіпшіліктерін жайластыру, жұмыс мерзімдерін ұйымдастыру; 



 

- Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасындағы және 

халықаралық қатынастардағы шаруашылық үдерістерді реттейтін құқықтық нормалар; 

- нақты субъект пен қоғам, адам және қоршаған орта арасындағы тұлғааралық қатынастарды 

реттейтін этикалық және құқықтық нормалар; 

- ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал 

ететін жаратылыстану-ғылыми (әлеуметтік, гуманитарлық) пәндер саласында; 

- қоғамның эволюциясы, мәдениеттердің, өркениеттердің алуан түрлілігі, әлеуметтік 

тәжірибе нысандары туралы; 

- жеке адам мен қоғамның өзара байланысын болжайтын қоғамдық болмыстың объективті 

заңдары: 

- оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды практиканың болашақ кәсіби қызметі үшін 

мақсаттары, міндеттері, мазмұны және маңызы; 

- ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

 

тәжірибеде білім мен түсіну қабілетін қолдану (дескриптор В): 

 

- заманауи ақпараттық ағындарда бағдарлау және динамикалық өзгеретін құбылыстар мен 

процестерге бейімделу; 

- қабылданған шешімді алға жылжыту және қорғау кезінде құрлықта және теңізде, 

көмірсутек шикізатын тасымалдау және сақтау кезінде әртүрлі мақсаттағы Ұңғымаларды 

бұрғылау және пайдалану кезінде техникалық процестерді жүзеге асыру және түзету.  

- жоспарларды, болжамдарды әзірлеу кезінде ұңғымаларды бұрғылау, мұнай мен газ өндіру, 

құрлықта және теңізде көмірсутектерді алуды кәсіпшілік бақылау және реттеу, мұнай мен 

газды құбырмен тасымалдау, газды жер астында сақтау, мұнайды, мұнай өнімдерін және 

сұйытылған газдарды сақтау және өткізу саласындағы зерттеулер бағыты бойынша ақпарат 

құра білу ; 

- бағалау және талдау кезінде ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, 

қайта өңдеудің, интерпретациялаудың негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау 

және әдістемелік қорыту, мақсатқа қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау және 

Қазақстанның тәжірибесіне индустриялық дамыған елдердің озық тәжірибесін енгізу 

қабілетінің болуы; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оны іздеуді, өңдеуді және 

сақтауды ұйымдастыра отырып, ақпараттың барлық түрлерімен жұмыс істеу кезінде; 

- кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты мақсаттарды қою және міндеттерді 

тұжырымдау кезінде; 

- типтік және стандартты емес міндеттерді шешу кезінде аналитикалық тәсілді талап ететін 

лауазымдарда өз бетінше жұмыс істей білу; 

- өзінің практикалық қызметінде білімді пайдалану кезінде қазіргі заманғы білім беру және 

ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, мұнай-газ ісі саласында өз бетінше жаңа 

білім алу, мұнай-газ саласындағы техника мен технологиялар, қоғамдық және базалық 

геологиялық және техникалық пәндер бойынша жүйелі білім алу; 

- ҚР заңнамалық актілерінде және халықаралық құқық нормаларында көзделген құқықтық 

өріс шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық немесе өзге де қызмет субъектісінің 

тұрақты, тұрақты жұмыс істеуі үшін нысандар мен әдістерді қолдану кезінде; 

- бағалау кезінде құрлықта және теңізде, көмірсутек шикізатын тасымалдау және сақтау 

кезінде әртүрлі мақсаттағы ұңғымаларды және оқпан бейінін бұрғылау және пайдалану 

кезінде техникалық процестерді жүзеге асыру және түзету  

- шетелдік оң тәжірибені қорыту және отандық жағдайларға бейімдеу кезінде; 

- қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде негізгі ұғымдарға салыстырмалы талдау жүргізу.  



 

 

пайымдаулар шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабілеті 

(Дескриптор С): 

 

- кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде пікір шығару, идеяларды бағалау және 

тұжырымдарды қалыптастыру дағдыларын меңгеру; 

- мұнай-газ саласы мен ғылымның даму заңдылықтары мен үрдістерін ескере отырып, 

оңтайлы, неғұрлым тиімді шешімдер қабылдау және іске асыру кезінде; 

- жүргізілген жұмысты талдау кезінде газ және газконденсатты ұңғымаларды игеру және 

зерттеу бойынша жұмыстардың жүйелілігін білу.  

-газ және газконденсатты кен орындарын игеру және тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалануды 

жобалауға жаңа идеялар мен бастапқы деректерді алу үшін барлау ұңғымаларында 

геологиялық-кәсіпшілік зерттеулер жүргізе білу; 

- газ және газконденсатты кен орындарын пайдалану және игеру тәжірибесін сыни талдау 

кезінде нормативтік құжаттаманы пайдалана білу; 

- мұнай-газ өнеркәсібіндегі ғылымның қазіргі даму тенденциялары саласындағы 

зерттеулердің сапасын бағалау кезінде; 

- әлеуметтік баламаларды жауапты таңдау арқылы. 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

 

- әр түрлі өндірістік жағдайларда барабар бағдарлау, командада жұмыс істеу қабілеті, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну; 

- ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру; 

- іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және адамгершілік нормаларды және мінез-

құлықты меңгеру; 

- берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай, тиімді коммуникация құру; 

- көпшілік алдында сөйлеу мәдениетінің ережелерін сақтау; 

- пікірталас кезінде өз ұстанымын сендіру, дәлелдеу қабілеті,  

- шешендік өнерді, ауызша және жазбаша сөйлеу сауаттылығын, өз жұмысының нәтижелерін 

көпшілік алдында ұсынуды, білім алушылардың уәждемелік саласын дамыту мақсатында 

презентацияның барабар нысандары мен әдістерін таңдауды, олардың мамандық бойынша 

пәндерді қызығушылықпен оқуға деген ынтасын меңгеру; 

- мұнай-газ ісі саласында бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша командада 

әлеуметтік өзара іс-қимылда тиімді жұмыс істеу қабілеті; 

- әр түрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда және көптілді қоғам 

құруда шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу үшін осы тілдің тасымалдаушыларымен 

еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде диалог ұйымдастыру; 

- сындарлы диалог жүргізу дағдыларын меңгеру; 

- ұтқырлық, икемділік тәсілдерін меңгеру; ымыраға келу, өз пікірін ұжым пікірімен  

байланыстыра білу; 

- мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді 

хабарлау қабілеті. 

 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

 

- күнделікті кәсіби қызметке қажетті күнделікті жаңа білім алу; 

- әрі қарай оқу үшін қажетті материалды өз бетінше табу, зерттеу, құрылымдау және 

жүйелеу; 

-ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; 

- кәсіби практикадан өту кезінде алынған дағдылардан біліктілікті одан әрі жетілдіру; 



 

- өз қызметінің нәтижелерін бағалау және рефлексия қабілеті; 

- қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыру, түрлендіру, 

сақтау және беру қабілеті; 

-қазақ мәдениеті (менталитеті), қазақстандық рухани құндылықтар контексінде, сондай-ақ 

басқа да мәдениеттер мен білім беру кеңістіктері контексінде өзінің кәсіби-жұмылдыру 

қасиеттерін креализациялау, функционалдық және полипкәсіптік білімдері мен қабілеттеріне 

ие болу есебінен жағдайдың өзгеруі кезінде тез бейімделу қабілеті; 

- өздігінен білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдысының болуы; 

- күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім 

алу дағдыларын меңгеру; 

- өзін-өзі дамытуға, өздігінен білім алуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті 

арттыруға ұмтылу. 

 

Дублин дескрипторларын ескере отырып, оқыту нәтижелері бойынша 6В07201-

Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры: 

Түлектің негізгі құзіреттіліктері жалпы білімге, Әлеуметтік-этикалық құзыреттерге, 

ұйымдастырушылық, басқарушылық және кәсіби құзыреттерге қойылатын талаптар 

негізінде қалыптасады. 

Тарихи үдерістің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи үдерістегі, 

қоғамның саяси ұйымындағы орнын, саяси оқиғалар мен үрдістерді талдауға, саяси өмірге 

жауапты қатысуға сипаттау қабілеті мен дайындығы;(РО1). 

Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін 

ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі 

салаларындағы жағдайды бағалау қабілеті; (РО2) 

Шет тілінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілеті: тұлғааралық, 

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

(РО3) 

Әлеуметтік маңызы бар проблемалар мен процестерді ғылыми сипаттау қабілеті, жеке 

қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін практикада 

кәсіби және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде Гуманитарлық, әлеуметтік және 

экономикалық ғылымдардың әдістерін пайдалануға дайындығы, ақпаратты алудың, 

сақтаудың, қайта өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын меңгеру қабілеті, 

компьютерді ақпаратпен жұмыс істеу құралы ретінде пайдалану қабілеті; (РО4) 

Технологиялық жүйелер ретінде мұнай-газ өндірісін жобалау негіздерін түсіну үшін 

жалпы техникалық пәндердің іргелі бөлімдерінің білімін дербес, әдістемелік тұрғыдан дұрыс 

пайдалану қабілеті; (РО5) 

Іргелі теориялық білім негізінде түсіру және бөлу геодезиялық жұмыстарын, 

магистральдық құбырларды камералдық және далалық трассалауды орындай білу, 

материалдар мен құрылымдардың сапасын бақылау аспаптарымен жұмыс істей білу. Мұнай, 

газ және газконденсатты кен орындарының геологиясы мен кәсіпшілік геофизикасының 

негіздерін, қабаттарды геофизикалық, геологиялық, гидродинамикалық және басқа да 

зерттеулердің технологиясын білу; (РО6) 

Ұңғымалардың құрылымын жобалай білу, қашаудың ұтымды түрін және бұрғылау 

режимінің негізгі параметрлерін таңдау, Бұрғылау қондырғысы мен жабдықтарын басқару 

және пайдалану. Газ-мұнай құбырларын (құрлықта және қайраңда), мұнай базалары мен газ-

мұнай қоймаларын, мұнай мен газды айдауға арналған сорғы және компрессорлық 

станцияларды жобалау және салу, құбыр жасау материалдарын таңдау және олардың 

экономикалық тиімділігін есептеу; (РО7) 



 

Мұнай, газ және газ конденсатты кен орындарын игеру технологиясын таңдау( 

құрлықта және қайраңда), кен орындарын, құбырларды, газ-мұнай қоймаларын пайдалану 

үшін жабдықты таңдау және оның жұмыс режимін белгілеу және олардың экономикалық 

тиімділігін есептеу. Мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары мен құрылыстарын, мұнай-газ 

құбырларын, мұнай-газ қоймаларын, аз қалдықты, энергия үнемдеуші, экологиялық таза 

технологияларды пайдалана отырып, мұнай мен газды бастапқы және қайталама өңдеу 

жөніндегі қондырғыларды салу, пайдалану, күтіп ұстау, жөндеу жөніндегі негізгі 

технологиялық операцияларды орындау; (РО8) 

Ұңғымалардың кенжар маңы аймағын өңдеудің және көмірсутек шикізатын өндіруді ұлғайту 

үшін қабаттық қысымды ұстап тұрудың тиімді технологияларын пайдалана білу, ұңғымалар 

жұмысының сипаттамаларын алу және ашып жазу, газ-мұнай құбырларының өткізу қабілетін 

арттыру технологиясын таңдау; (РО9) 

Кәсіпшіліктерде мұнай, газ және суды жинау және оларды тасымалдауға дайындау 

схемасын, аз қалдықты, энергия үнемдеуші, экологиялық таза технологияларды пайдалана 

отырып, өнімнің берілген ассортиментін алу мақсатында мұнай мен газды терең өңдеу 

схемасын таңдау; (РО10) 

Тәуекелдерді бағалау және технологиялық процестердің қауіпсіздігі мен экологиялылығын 

қамтамасыз ету бойынша шараларды анықтау, мұнай-газ саласындағы қоршаған ортаны 

қорғау, мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары мен құрылыстарын, мұнай-газ құбырларын және 

мұнай-газ қоймаларын (құрлықта және қайраңда) тоттанудан қорғау бойынша 

технологияларды таңдау; (РО11) 

 

ББ игеру нәтижесінде қалыптасатын бітірушінің құзыреттілігі 

 

ОК-тіл саласындағы 1 құзырет 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру.  

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеу қабілеті.  

- Ағымдағы құжаттаманы мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құрастыра білу.  

- Сындарлы диалог құру, көп мәдениетті, көпэтникалық және көпконфессиялы қоғамда 

қарым-қатынас жасау, ынтымақтастыққа қабілетті болу іскерліктері мен дағдылары.  

- Кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы 

аясында қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру.  

ОК-2 компьютерлік құзыреттер 

- Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.  

- Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану қабілеті.  

- Қазіргі заманғы ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру.  

- Қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны түрлендіру, сақтау және беру әдістерін 

меңгеру.  

- Білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану қабілеті.  

- Ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, қайта өңдеудің, 

интерпретациялаудың негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау 

және әдістемелік жалпылау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетінің 

болуы. 

ОК - 3 оқу құзыреті 

-Жаратылыстану-ғылыми және техникалық пәндер саласында оқу және жаңа білім алу, осы 

білімді кәсіби деңгейде қолдану және түсіну қабілеті.  

- Күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын 

меңгеру.  



 

- Әртүрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі.  - Ақпараттың сенімділігі 

мен сенімділігін бағалау және осыған әрекет ету қабілеті  

негізде.  

ОК-4 әлеуметтік құзыреттер 

- Өз қызметінде Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттары мен нормативтік 

актілерін басшылыққа алу қабілеті.  

- Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу.  

- Қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын білу қабілеті.  

- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті.  

- Проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті.  

- Патриотизм, құрмет көрсету, ашық болу қабілеті.  

ОК - 5 этикалық құзыреттер 

- Мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтылық пен гуманизмге ие 

болу.  

- Этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті.      

- Барлық негізгі кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан қойылатын барлық 

заманауи талаптарға жауап беру.  

- Іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын 

меңгеру қабілеті.  

- Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдарлану қабілеті.  

- Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес түсуге дайын болу; этикалық 

мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға төзбеушілік; 

азаматтық жауапкершілік пен этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауды талап ету.  

ОК - 6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер 

- Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рөлін білу және түсіну.  

- Экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы түсінікке 

ие болу.  

- Инновациялық қызметке қабілеттілігі.  

- Ресурстарға қажеттілікті бағалау және оларды кәсіби қызметте міндеттерді шешу кезінде 

пайдалануды жоспарлау қабілеті.  

- Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті.  

- Бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік.  

ОК-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер 

-Бастамашыл болу және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерін 

табу қабілеті.  

- Өзін-өзі ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті.  

- Ұжыммен жұмыс істеу кезінде кәсіби міндеттерді шешудің түрлі нұсқаларын өз бетінше 

әзірлеу және ұсыну қабілеті.  

- Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапкершілікпен қарау.  

- Мақсат қою және оларға қол жеткізу қабілеті.  

- Бірлескен іс-қимылдарды ұйымдастыру, бастама көтеру және нәтижеге жауапты болу 

қабілеті.  

- Өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білімдері мен дағдыларын пайдалана 

отырып, идеяларды қалыптастыру және оларды іске асыру қабілеті.   

- Қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және мәселелерді шешу қабілеті.  

- Деректер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілеті.  

ОК - 8 коммуникативтік құзыреттілік 

- Командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну қабілеті.  

- Жанжалдарды шешу және келіссөздер жүргізу қабілеті.  



 

- Ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу.  

- Жауапкершілікті өз мойнына алу және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға 

қатысу қабілеті.  

- Өз міндеттерін шығармашылықпен және шығармашылықпен орындай отырып, ұжымда 

жұмыс істеуге дайын болу  

ұжымның басқа мүшелерімен өзара әрекеттесу.  

ОК - 9 құндылық және мәдениетаралық құзыреттілік 

- Басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен нәтижелі қарым-қатынас жасау.  

- Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу.  

Ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен 

және ұқыпты қарау.  

- Түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу.  

-Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдар беру.  

 

ОК - 10 өзгерістер мен белгісіздіктердің өсіп келе жатқан динамикасы 

жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік 

ұтқырлықты өзгертуге дайын болу 

- Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы 

динамикалық өзгеріп отыратын құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті.  

- Кәсіби қызметпен байланысты түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу.  

- Белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы 

шешімдерді қабылдау дағдыларын меңгеру.   

- Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан бағалау және қайта пайымдау, кәсіби және 

әлеуметтік қызметті рефлексиялау қабілеті.  

- Халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. - Жаңа 

экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу қабілеті.  

- Өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау қабілеті.  

 

Кәсіби құзыреттер (ДК): 

 

ПК - 1 есептік-экономикалық құзыреттер  

- Әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде экономикалық категорияларды пайдалану 

қабілеті.   

-Қаржы-кредит саясаты стратегиясының бағыттарын айқындау және оны іске асыру тетігін 

әзірлеу қабілеті.   

- Қаржы, сақтандыру нарықтарына қатысушылардың есеп беру қабілеті;   

- Жалпы әлемдік сипаттағы әдістер мен құралдарды пайдалана отырып, халықаралық 

контексте жұмыс істей білу, бизнесті жүргізуде, түрлі сипаттағы ақпаратты пайдалану 

бөлігінде этикалық құндылықтарды ұстану.  

- Шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру компанияларының,екінші деңгейдегі 

банктердің,бағалы қағаздар нарығының қаржылық қызметінің стратегиясы мен тактикасын 

әзірлеу,жергілікті бюджеттердің және кәсіпорындардың бизнес жоспарларының жобаларын 

жасау, кәсіпорынның, сақтандыру ұйымдарының, коммерциялық банктердің қаржылық 

жағдайын бағалау бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру қабілеті.  

-Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинау 

және талдау қабілеті.  



 

-Типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті.  

- Экономикалық жоспарларды құру үшін қажетті есептеулерді орындау, оларды негіздеу 

және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну қабілеті.  

ПК - 2 Аналитикалық, ғылыми-зерттеу құзыреттері 

- Жаңа идеяларды игеру, бизнестің жаңа шындықтарына бейімделу қабілеті.  

   Инновациялық идеяларды қалыптастыру, тәуелсіз гипотезаларды алға жылжыту, өзінің 

зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін үнемі дамыту, ақпаратты іздеу, сыни талдау, 

жалпылау және жүйелеу, мақсат қою және оларға жетудің оңтайлы жолдары мен әдістерін 

таңдау мүмкіндігі.  

- Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және 

өңдеу қабілеті.  

- Қойылған тапсырмаға сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды 

таңдау, есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті.  

- Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық 

және экономикалық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды 

түсіндіру қабілеті.  

- Әр түрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және 

алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану қабілеті.  

- Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистиканың деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

өзгеру үрдістерін анықтау қабілеті.  

- Отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып, қажетті деректерді жинау, 

оларды талдау және ақпараттық шолу және/немесе талдамалық есеп дайындау қабілеті.  

- Аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдану қабілеті.  

КҚ - 3 басқарушылық құзыреттер 

- Қойылған міндеттерді шешу үшін жауапкершілікті өз мойнына алу қабілеті, бұған 

басқаларды тарта білу, қол астындағыларды жұмысқа қажетті барлық нәрселермен 

қамтамасыз ету және қолдау.  

- Күнделікті мәселелерді, әсіресе тұлғааралық қақтығыстарды тыныш және саналы түрде 

шешу қабілеті.  

-Ақпарат ағымында бағдарлай білу, Белгілі бір өлшем бойынша әртүрлі ақпарат көздерін 

табу және жүйелеу, ақпаратты алудың, түрлендірудің, жүйелеудің және сақтаудың ұтымды 

тәсілдерін пайдалану, оны зияткерлік-танымдық іс-әрекеттің қажетті жағдайларында 

өзектендіру қабілеті.  

- Нақты экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін 

ұйымдастыру қабілеті.  

- Коммуникативтік есептерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық 

технологияларды пайдалану қабілеті.  

-Басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни тұрғыдан бағалау және 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу 

және негіздеу қабілеті. 

 

 

 



 

Код   Жалпы құзыреттер 

ОК1  

 

Гуманитарлық мәдениетке, адамға, қоғамға, қоршаған ортаға, ойлау мәдениетіне 

және өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыруға деген көзқарасты реттейтін 

этикалық және құқықтық нормаларға ие болу. 

ОК2  

 

 Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет–ғұрыптарға, әлеуметтік нормаларға 

негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби 

қызметінде оларға назар аудару. 

ОК3  Өзінің кәсіби қызметінде техникалық әдебиетті оқу және ауызекі сөйлеу дағдылары 

деңгейінде мемлекеттік және кемінде бір шет тілін білуді қолдану. 

ОК4  

 

Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

меңгеру, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысы 

бар 

ОК5  Экономикалық білім негіздерін білу, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. 

туралы ғылыми түсініктері болу. 

ОК6  Қызметтің әртүрлі салаларында құқықтық білім негіздерін қолдану 

ОК7  Өндірістік персонал мен халықты авариялардың, апаттардың, табиғи апаттардың 

ықтимал салдарларынан қорғау әдістерін білу. 

ОК8  Көлік-технологиялық машиналар мен кешендерді пайдаланудың техникалық және 

технологиялық проблемаларын сәйкестендіру, тұжырымдау және шешу үшін іргелі 

білім жүйесін (математикалық, жаратылыстану-ғылыми, инженерлік және 

экономикалық) қолдану 

 

Түлектің кәсіби құзыреттілігі 

Код   Кәсіби құзыреттілік коды 

ПК1  Технологиялық жүйелер ретінде мұнай-газ өндірісін жобалау негіздерін түсіну үшін 

жалпы техникалық пәндердің іргелі бөлімдері туралы білімді қолдану. 

ПК2  Мұнай, газ және мұнай кәсіпшілігінің геологиясы мен кәсіпшілік геофизикасының 

негіздерін білу газконденсатты кен орындары, геофизикалық, геологиялық, 

гидродинамикалық және т.б. қабаттарды зерттеу технологиясы.  

Түсіру және бөлу геодезиялық жұмыстарын, магистральдық құбырларды 

камералдық және далалық трассалауды орындай білу, материалдар мен 

конструкциялардың сапасын бақылау аспаптарымен жұмыс істей білу.  

ПК3  

 

Ұңғымалардың құрылымын жобалай білу, қашаудың ұтымды түрін және 

бұрғылау режимінің негізгі параметрлерін таңдау, Бұрғылау қондырғысы мен 

жабдықтарын басқару және пайдалану. Газ-мұнай құбырларын (құрлықта және 

қайраңда), мұнай базалары мен газ-мұнай қоймаларын, мұнай мен газды айдауға 

арналған сорғы және компрессорлық станцияларды жобалау және салу, құбыр жасау 

материалдарын таңдау және олардың экономикалық тиімділігін есептеу. 



 

ПК4  

 

Ұңғымалардың құрылымын жобалай білу, қашаудың ұтымды түрін және бұрғылау 

режимінің негізгі параметрлерін таңдау, Бұрғылау қондырғысы мен жабдықтарын 

басқару және пайдалану. Газ-мұнай құбырларын (құрлықта және қайраңда), мұнай 

базалары мен газ-мұнай қоймаларын, мұнай мен газды айдауға арналған сорғы және 

компрессорлық станцияларды жобалау және салу, құбыр жасау материалдарын 

таңдау және олардың экономикалық тиімділігін есептеу. Мұнай, газ және газ 

конденсатты кен орындарын игеру технологиясын таңдау( құрлықта және 

қайраңда), кен орындарын, құбырларды, газ-мұнай қоймаларын пайдалану үшін 

жабдықты таңдау және оның жұмыс режимін белгілеу және олардың экономикалық 

тиімділігін есептеу.  

Мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары мен құрылыстарын, мұнай-газ құбырларын, 

мұнай-газ қоймаларын, аз қалдықты, энергия үнемдейтін, экологиялық таза 

технологияларды қолдана отырып, мұнай мен газды бастапқы және қайталама өңдеу 

қондырғыларын салу, пайдалану, күтіп ұстау, жөндеу бойынша негізгі 

технологиялық операцияларды орындау.  

ПК5  

 

Ұңғымалардың кенжар маңы аймағын өңдеудің тиімді технологияларын қолдана 

білу және көмірсутек шикізатын өндіруді арттыру үшін қабаттық қысымды ұстап 

тұру, ұңғымалардың жұмыс Сипаттамаларын шешу және шешу, газ-мұнай 

құбырларының өткізу қабілетін арттыру технологиясын таңдау.  

ПК6  Тау-кен орындарында мұнай, газ және су жинау схемасын және оларды 

тасымалдауға дайындау схемасын, аз қалдықты, энергия үнемдейтін, экологиялық 

таза технологияларды қолдана отырып, өнімнің белгілі бір түрін алу үшін мұнай 

мен газды терең өңдеу схемасын таңдаңыз. 

ПК7  Тәуекелдерді бағалай білу және технологиялық процестердің қауіпсіздігі мен 

экологиялылығын қамтамасыз ету бойынша шараларды анықтау, мұнай-газ 

саласындағы қоршаған ортаны қорғау, мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары мен 

құрылыстарын, мұнай-газ құбырларын және мұнай-газ қоймаларын (құрлықта және 

қайраңда) коррозиядан қорғау бойынша технологияларды таңдау.  

 

 

8.Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша түлектің моделі 

 

Бірінші оқу жылынан кейін бакалавр  

Түсіну керек: 

- Мұнай және газ өндіру технологияларын дамытудың жай-күйі мен перспективалары 

туралы; 

- Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау техникасы мен технологиялары; мұнай мен газды 

тасымалдау және сақтау; 

- Мұнай және газ ісінің негіздері, Негізгі технологиялық  

- мұнай-газ өндіру кәсіпорындарындағы процестер; Ұңғымаларды салудың негізгі 

технологиялық процестері; мұнай мен газды тасымалдау және сақтау кәсіпорындарындағы 

технологиялық процестер. 

білуге: 

- Мұнай және газ кен орындары, ұңғымалар, Мұнай және газ өндіру, көлік және қайта өңдеу 

өнімдері туралы негізгі мәліметтер. 

- Мұнай және мұнай өнімдерін өндіру және пайдалану технологиясының жалпы принциптері 

- газ кен орындары; мұнай мен газға ұңғыманы салу технологиясының жалпы принциптері; 

мұнай мен газды айдау және сақтау технологиясының жалпы принциптері. 

 



 

Екінші оқу жылынан кейін 

Білу керек: 

- жер қыртысының құрылымы мен құрамы, тау жыныстарының сипаттамасы және 

анықтамасы; 

- тұзақтар мен шоғырларды жіктеу; 

- Сұйықтық пен газдың қозғалыс заңдары және осы қозғалыста болатын процестер; 

- мұнай-геологиялық аудандастыру; 

- мұнаймен бірге өндірілетін мұнайдың, мұнай газының және қабаттық судың физика-

химиялық қасиеттері; 

- шөгінділердің қасиеттері (өткізгіштігі, кеуектілігі, флюидтермен қанықтылығы); 

- тау жыныстарының механикалық және абразивті қасиеттері; 

- ұңғыма оқпанының айналасындағы тау жыныстарының барлық қалыпты жай-күйі; 

- газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларында қолданылатын машиналар мен 

жабдықтар туралы жалпы түсінік. 

Білу керек: 

- сұйықтар мен газдың негізгі қасиеттері бойынша есептеулер жүргізу, 

- сұйықтықтардың әртүрлі қозғалыс түрлері; 

дағдысы болуы керек: 

- Сұйықтық пен газдың статикасы мен кинематикасы бойынша есептеулер; 

- сұйық және газ қозғалысының теңдеулерін қолдану; 

- құрылымдық карталар мен геологиялық профильдерді құрастыру. 

 

Үшінші оқу жылынан кейін 

Білуге тиіс: 

- Мұнай және газ кен орындарының геологиялық сипаттамалары (стратиграфия, тектоника, 

литология, мұнай-газдылығы); 

- геофизикалық зерттеу әдістері; 

- Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың заманауи тәсілдері; 

- Ұңғымаларды күрделі жағдайларда бұрғылау (күкіртсутектің пайда болуы); 

- тау жыныстарының бұзылуының теориялық негіздері; 

- асқынулардың, ұңғымалардың құрылысы апаттарының алдын алу және жою тәсілдері; 

- көлбеу бағытталған Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері; 

- эксперименттік зерттеулер жүргізу әдістері; 

- жұмыс нәтижелерін рәсімдеу тәртібі; 

- кеуекті және жарықшақты орталардағы Сұйықтықтар мен газдарды сүзу теориясы, 

қойнауқаттық энергия көздері; 

- мұнай-газ саласындағы коррозия жабдықтарының пайда болу процестерінің теориялық 

негіздері, коррозиямен күрес шаралары; 

- газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жарақтандыруда қолданылатын Құрылыс 

материалдары мен конструкциялары; 

- Мұнай және газ тасымалдау объектілерін автоматтандырылған жобалау әдістері; 

- гидромашиналар мен компрессорлардың конструкциялары, олардың жұмыс істеу 

принциптері; 

- сорғы және компрессорлық станцияларда айдаудың технологиялық режимдері; 

- мұнай мен газды алыс көлікке дайындаудың заманауи әдістері; 

- магистральдық газ-мұнай құбырларының желілік құрылыстары; 

- мұнай қоймалары құрылыстарының құрамы және мұнай сақтаудың технологиялық 

операциялары; 

- магистральдық газ-мұнай құбырларын салу және күрделі жөндеу әдістері. 

білу: 



 

- қойнауқаттың параметрлерін, қысымның таралуын, сұйықтың, газдың және олардың әр 

түрлі режимдегі қабатындағы қоспаларының жылдамдығын анықтау; 

- сүзгілеу есептерін шешуде математикалық аппаратты қолдану,қойнауқатта болатын 

қарапайым процестерді модельдеу; 

- өнімді қабатқа және кенжар маңындағы зонускважиндерге әсер ету әдістерін таңдау; 

- ұңғымаларды пайдалану тәсілдерін таңдау; 

- "ұңғыма-қабат" жүйесінің жұмыс режимдерін есептеу» 

- теңіздегі ұңғымаларды игеру мен пайдалануға байланысты технологиялық процестерді 

түсіну; 

- көмірсутектердің Теңіз кен орындарын пайдалануға қатысатын негізгі, қосалқы 

құралдардың техникасы мен жабдықтарын түсіну. 

- ұңғымалардың құрылымын жобалау. 

- жуу сұйықтығының түрі мен параметрлерін, бұрғылау режимінің параметрлерін таңдау.  

- балық аулау жағдайларында олардың көрсеткіштерінің математикалық статистика 

әдістеріне қашаудың үлгісі мен моделін таңдау; 

- тұрақты зерттеулер бойынша қорытынды жасау; 

- өнімді горизонттарды ашу тәсілдерін таңдау; 

- бұрғылау режимінің параметрлерін есептеу; 

- құрлықта және теңізде мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған техника мен 

жабдықтарды түсіну. 

- газ-мұнай құбырларының механикалық және гидравликалық есептеулерін жүргізу; 

- мұнай мен газды айдау тәсілдерін таңдау; 

- сорғы және компрессорлық станциялардың жұмыс режимдерін есептеу; 

- теңізде мұнай мен газды тасымалдауға және сақтауға байланысты технологиялық 

процестерді түсіну; 

- негізгі, қосалқы құралдардың техникасы мен жабдықтарын түсіну, 

- Теңіз газ-мұнай құбырларын пайдалануға тартылған. 

дағдысы болуы керек: 

- геологиялық қорларды есептеу; 

- игерудің пайдалану объектілерін бөлу; 

- изобар құрылымдық карталарымен және карталарымен және басқа геологиялық 

құжаттармен жұмыс; 

- өндірістік міндеттерді формализациялау және барабар математикалық модельдерді құру; 

- жұмыста Дербес компьютерде жұмыс істеу дағдыларын қолдану; 

- эксперименттік зерттеулер нәтижелерін өңдеу; 

- ұңғымаларды зерттеу нәтижелерін өңдеу бойынша оқу-зерттеу жұмыстары бойынша есеп 

түрінде нәтижелерді ұсыну, 

- сұйықты, газды және олардың қоспасын қабаттың әртүрлі режимдерінде, ұңғымалардың 

өзара әрекеттесуі кезінде, бір сұйықтықты екіншісіне ығыстыру кезінде сүзу есептерін шешу; 

- құрылымдық карталарды, геологиялық профильдерді және стратиграфиялық тіліктерді 

құрастыру; 

- ұңғыманы жуудың гидравликалық бағдарламасын жасау бойынша; 

- құрлықта және теңізде Ұңғымаларды бұрғылау бойынша; 

- көлбеу Ұңғымаларды бұрғылау бойынша; 

- құрлықта да, теңізде де газ-мұнай құбырларын жобалау бойынша; 

- Дербес компьютерде әртүрлі бағдарламаларды пайдалану бойынша; 

- эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу бойынша; 

- магистральдық құбырларды жобалау және салу бойынша оқу-зерттеу жұмыстары бойынша 

есеп түрінде нәтижелерді төртінші оқу жылынан кейін 

білуге: 



 

- мұнай өндірудің жаңа техникалық құралдары мен технологиялары, Ұңғымаларды салудың 

жаңа техникасы мен технологияларын әзірлеу, мұнай-газ кен орындарын пайдалану; 

- Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану процесінде туындайтын асқынулар, асқынған 

факторларды болдырмау және жою әдістері 

- игеру объектілері ретінде мұнай қабаттарын зерттеу және модельдеу әдістері; 

- функция интерполяциясы, белгілі бір интегралдарды есептеу әдістері, осы теңдеулердің 

айырмашылық аналогтарын құру негізінде бірінші және екінші ретті дифференциалдық 

теңдеулерді шешу әдістері сияқты сандық әдістер; 

- табиғи газдардың қасиеттерін анықтаудың заманауи әдістері, Газ және газконденсатты кен 

орындарын игеру жүйелері, газ ұңғымаларын пайдалану ерекшеліктері, газ қозғалысының 

технологиялық параметрлері; 

- газды алыс көлікке дайындаудың заманауи әдістері; 

- жерасты газ қоймаларын құру және пайдалану әдістері; 

- Қазақстан Республикасында, ТМД елдерінде және шетелде бар ұңғыма өнімдерін 

жинаудың технологиялық схемалары; 

- кәсіпшілік құбырлардың түрлері мен жіктелуі, оларды пайдалану кезіндегі асқынулар; 

- кәсіпшілікте мұнай дайындаудың технологиялық процестері; 

- Ағынды суларды дайындау процестері, ұңғымалық өнімді жинау және тасымалдау үшін 

қолданылатын негізгі жабдықтар; 

- технологиялық процестерді басқару және автоматтандыру әдістері; 

- жергілікті кен орындарында мұнай мен газды өндіру, жинау және дайындау кезіндегі 

қауіпті және зиянды факторлар; 

- Ұңғымаларды салудың жаңа техникасы мен технологияла_ 

- бұрғылау техникасы мен ұңғымаларды салу технологиясын дамытудың перспективалары 

мен негізгі бағыттары 

- құрлықта және теңізде мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау тәсілдері 

- Ұңғымаларды бұрғылау және аяқтау процесінде туындататын асқынулар, олардың алдын 

алу және жою әдістері 

- Мұнай және газ ұңғымаларын жоюды консервациялау тәсілдері 

- Ұңғымаларды бұрғылау режимін бақылау әдістері 

- Ұңғымаларды бұрғылау және аяқтау технологиясының негіздері 

- мұнай мен газды тасымалдау мен сақтаудың жаңа техникалық құралдары мен 

технологиялары, газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын салу мен пайдаланудағы 

жаңа техника мен технологияларды әзірлеу; 

- газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын пайдалану процесінде туындайтын 

асқынулар, асқынған факторларды болдырмау және жою шаралары туралы; 

- жерасты газ қоймаларын құру және пайдалану әдістері;ұсыну; 

білу: 

- қоршаған ортаға ластаушы заттардың шығарындыларын, төгінділерін, төгілулерін жүзеге 

асыратын өнеркәсіп кәсіпорындарының қоршаған ортаны ластау проблемаларын шешуі 

- ұңғымада және қойнауқаттың кенжар маңы аймағында болатын гидродинамикалық 

процестер бойынша есептерді шешу; 

- негізгі параметрлердің есептік арақатынасын және жабдықты тиімді пайдалану дағдыларын 

меңгеру; 

- алынған теориялық білімді кәсіпшілік жағдайды талдау үшін қолдану; 

- Мұнай және газ кен орындарын игеру жүйесін жобалау есебін жүргізу; 

- мұнай-газ ісінде болып жатқан физикалық процестердің математикалық моделін құру; 

- кен шоғырын игерудің ұтымды нұсқасын таңдау, Жабдықты таңдау және күрделі 

факторларды ескере отырып, ұңғымалар жұмысының оңтайлы режимін белгілеу; 



 

- ұңғымалық өнімді жинау және дайындау процестерінде жабдықтар мен құбырларды 

іріктеуді жүргізу, ұңғымалық өнімді жинау және дайындау технологиясын жобалау; 

- мұнай, газ және суды жинау мен дайындаудың қолданыстағы жүйелерінің тиімділігін 

талдау. 

- еңбекті қорғау бойынша іс-шаралардың есебін жүргізу. 

дағдысы болуы керек: 

- белгілі процестерді дамыту және жетілдіру перспективаларын бағалау; 

- Мұнай және газ кен орындарын игеру жүйесін жобалау есебін жүргізу; 

-циркуляциялық жүйе элементтеріндегі гидравликалық кедергілерді және Түсіру-көтеру 

жұмыстары кезіндегі гидродинамикалық қысымдарды анықтау бойынша есептерді шешу; 

- бұрғылау режимінің параметрлерін оңтайландыру бойынша есептеулер жүргізу; 

- Бұрғылау жабдығын таңдау; 

- көлбеу ұңғымалардың профилін есептеу; 

- Мұнай және газ ұңғымалары құрылысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

анықтау; 

- құрлықта да, теңізде де мұнай және газ ұңғымаларын жобалау 

- Ұңғымаларды бекіту және цементтеу, ұңғымаларды игеру бойынша есептер 

- құрлықта да, теңізде де бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғысын таңдау бойынша 

- Ұңғымаларды жуу кезінде гидромониторинг әсеріне қол жеткізу мүмкіндігін анықтау.  

- газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын пайдалану кезіндегі асқынуларды жою 

үшін есептеулер жүргізу; 

- газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалаудың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін жасау 

- белгілі процестерді дамыту және жетілдіру перспективаларын бағалау, сондай-ақ мұнай 

мен газды сақтау және тасымалдау объектілерін пайдалануда принципті бағыттарды бөлу. 

 

 

9. ББ мазмұны (оқу жоспары) 

 
Модуль 

коды 

модульді құрайтын Цикл және 

компонент 

қорытынды 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академиялық 

кредиттер саны 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(5-бөлімнің 

кодтары) 

ескертпе 

1 квартал  

MS2.1 Mat 1103  Математика БП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

MOKSM 1.3 
KRYa 1102Қазақ (орыс) 

тілі 
ЖБП (МК) басқа 5 

  

MSPZ 1.2 
VS 1101 Мәңгілік Ел 

Kr 1101 Өлкетану 
Rel 1401 Дінтану 

ЖБП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

  

Барлығы1 квартал 15   
2 квартал 

MSN 1.1 
SIK 1201Қазақстанның 

қазіргі тарихы 
ЖБП (МК) Гос.экзамен 5 

  

MOKSM 1.3 
KRYa 1202Қазақ (орыс) 

тілі 
ЖБП (МК) басқа 5   

 Mat 1203  МатематикаI БП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

Барлығы 2 квартал 15   
3 квартал 

MSN 1.1 Fil 1301 Философия ЖБП (МК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   



 

MOKSMMS
2.11.3 

IKTNAYa 1302  
Ақпараттық-

коммуникациялық 
технологиялар (ағылш. 

тілінде) 

ЖБП (МК) басқа 5   

IYa 1303Шет тілі ЖБП (МК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

Барлығы3 квартал 15   
4 квартал 

MSPZ 1.2 

P S 1401 саясаттану және 
әлеуметтану 

Pci 1401 Психологиясы 
Kult 1401 Мәдениеттану 

OAK 1401 сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 

ЖБП (МК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

MOKSM 1.3 IYa 1402Шет тілі ЖБП (МК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 
 

MFKS 1.4 FK 1403Дене шынықтыру ЖБП (МК) Диф. зачет 4   

MVS 2.2 
UOP 1404Оқу (танысу) 

практикасы 
БП (ЖОК) Отчет 1   

Барлығы4 квартал 15   

Барлығы 1 курс 60   

1 квартал 

MSPZ 1.2 

P S 1401 саясаттану және 
әлеуметтану 

Pci 1401 Психологиясы 
Kult 1401 Мәдениеттану 

OAK 1401 сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 

ЖБП (МК) басқа 3   

MFKS 1.4 FK 2102 Дене шынықтыру ЖБП (МК) Диф. зачет 4   

MS2.1 Fiz 2103  Физика БП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

MTTD 2.3 Him 2104 Химия БП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
3   

Барлығы1 квартал 15   
2квартал 

MTTD 2.3 

TM 2201 Теориялық 
механика 

PM 2201 қолданбалы 
механика 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

OG 2202 жалпы 
гидравлика 

GG 2202 Гидравлика және 
гидромеханика 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

MPTMNO 
2.3 

OG 2202 жалпы 
гидравлика 

GG 2202 Гидравлика және 

гидромеханика 
PNO 2203 мұнай-газ 

саласындағы кәсіпкерлік 
TM 2203 уақытты басқару 

NN 2203 Салық және 
салық салу 

HM 2203 HR-менеджмент 
BP 2103 бизнесті 

жоспарлау 

БП (ТК) басқа 5 

 

 

Барлығы2 квартал 15   

3квартал 



 

MVS 2.2 

VS 2301 Мамандыққа 
кіріспе 

OND 2301 мұнай-газ ісі 
негіздері 

IND 2301 Мұнай-газ ісі 
тарихы 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

MRPOND 
2.5 

IEC 2302 
баламалыэнергиякөздері 

ENK 2302 

Экологияжәнемұнай-
газкешені 

BK 2302 Қазақстанның 
биоресурстары 

EM 2302 Эко-менеджмент 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

TOTGPN 2303 мұнайды 
терең өңдеудің теориялық 

негіздері мен 
технологиясы 

UPNP 2303 мұнай 
өндіруді арттыру негіздері 

БП (ТК) басқа 5 

 

 

Барлығы3 квартал 15   
4квартал 

MRPOND 
2.5 

 

EBSh2401 Шельфтегі 
экологиялық қауіпсіздік 

БП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

TTMPNP2402қабаттардың 
мұнай беруін арттыру 

әдістерінің техникасы мен 
технологиясы 

ONGGM2402 Мұнай және 
газ конденсатты кен 

орындарын жайластыру 
овых газоконденсатных 

месторождений 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

PP 2403Өндірістік 
тәжірибе 

БП (ЖОК) Отчет 5   

Барлығы4 квартал 15   

Барлығы2 курс 60   

1квартал 

MS2.1 Rob 3101 Робототехника БП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

MTTD 2.3 

SM3102Материалдардың 
кедергісі 

TT 3102 Термодинамика 
және жылу техникасы 

БП (ТК) басқа 5   

MRPOND 
2.5 

 

NPO 3103 Мұнай 
кәсіпшілігі жабдығы 

MONGP 3103 Мұнай және 
газ өнеркәсібі 

машиналары мен 
жабдықтары 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

Барлығы1 квартал 15   
2квартал 

MS2.1 Inzh 3201 Инжиниринг БП (ЖОК) басқа 5 
 

 

MRPOND 
2.5 

 

PERNM3202 Мұнай кен 
орындарын игеру 

тиімділігін арттыру 
БП (ЖОК) 

компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

SOANO 2.6 

OAPDNG 3203 
Мұнайжәнегазөндірупроц
есіндеавтоматтандырунегі

здері 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 



 

RFSATP 3203 
технологиялықпроцестерд

іавтоматтандырудыңфунк
ционалдықсхемаларынәзі

рлеу 

Барлығы2 квартал 15   
3квартал 

MOTBNP 
2.7 

PBNGP 3301 
Мұнайжәнегазөнеркәсібін
дегіқауіпсіздікережелері 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

OT 3301Еңбекті қорғау 

NMSTB 3301 Қауіпсіздік 
техникасының ұлттық 

және халықаралық 
стандарттары 

MNOR 2.8 

OR 3302Резервуарлар 

жабдығы 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

RS 3302Ұңғымаларды 
жөндеу 

PRS 3302Ұңғымаларды 
жерасты жөндеу 

FPZS 3302Ұңғымалардың 
кенжар маңы аймағын 

қалыптастыру 

DO 5.1 

PUIAYa 3303 
Ағылшынтіліндеңгейлепо

қытубағдарламалары 
 

ПП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

Барлығы3 квартал 15   
4квартал 

MRNGM 2.9 
PP 3401Өндірістік 

тәжірибе 
ПП (ЖОК) Отчет 5   

MSPTTDN 
3.1 

TTDN 3402Мұнай өндіру 
технологиясы мен 

техникасы 
ПП (ЖОК) 

компьютерлік 
тестілеу 

5   

DO 5.1 

PUIAYa 3403 

Ағылшынтіліндеңгейлепо
қытубағдарламалары 

ПП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

Барлығы4 квартал 15   
Барлығы за 3 курс 60   

1 квартал 

MRNGM 2.9 

RNGM 4101Мұнай және 
газ кен орындарын игеру 
REGGM 4101 газ және газ 

конденсатты кен 

орындарын игеру және 
пайдалану 

Rmpg 4101 табиғи газ кен 
орындарын игеру 

БП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
3   

MSPTTDN 
3.1 

TPNP 4102 
кәсіпшіліктемұнайдайынд

аутехнологиясы 
KPNG 4102 

МұнайжәнегазөңдеуКатал
изі 

Din 4102 
мұнайөңдеупроцестерінж

етілдіру 

ПП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

MSPTTDN 
3.1 

PZNO 4103 Мұнай 
кәсіпшілігі жабдықтарын 

коррозияға қарсы қорғау ПП (ТК) Басқа 5   



 

KKUP 4103 
Каталитический крекинг 

углеводородных 
полимеров 

TPR 4103Коррозияға 
қарсы жұмыстар 

технологиясы 

ZOKGG 4103Мұнай-газ 
құбырлары мен мұнай-газ 
қоймаларын коррозиядан 

қорғау 

DO 5.1 

PUPRAYa 4104 
Ағылшынтіліндеауызшаж
әнежазбашасөйлеупракти

касы 

ПП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу  
5   

Барлығы1 квартал 18   

2 квартал 

 
 

 
 
 
 

MRENGM 
4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

TPRNGM 4201Мұнай 
және газ кен орындарын 
игерудің технологиялық 

процестері 

ПП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу 
5   

PG4202Жерасты 
гидромеханикасы 

GDN 4202 мұнай өндіру 
гидромеханикасы 

GGG 4202 Мұнай және 
газ геологиясы және 

геохимиясы 

Mzhg 4202 Сұйық және 
газ механикасы 

 

 
 

ПП (ТК) 
 
 

компьютерлік 
тестілеу  

4   

OPNG 4203Мұнай мен 
Газды өңдеу негіздері 

OSHM 4203 қайраң кен 
орындарын игеру 
GB 4203 бұрғылау 
гидромеханикасы 

GMOSS 4203 
ұңғымалардың жай-күйін 
тексерудің геофизикалық 

әдістері 

ПП (ТК) 
компьютерлік 

тестілеу  4   

 
DO 5.1 

MSYaK 
4204Халықаралық 

стандартталған Тілдік 

курстар 

ПП (ЖОК) 
компьютерлік 

тестілеу  
5 

 

 

2 квартал 

MRENGM 
4.2 

TTZS4201Ұңғымаларды 
аяқтау техникасы мен 

технологиясы 
ПП (ЖОК) 

компьютерлі
к тестілеу 

5 
  

PSP 4202 ұңғыма 
өнімдерін жинау және 

дайындау 

TBNGS 4202 Мұнай және 
газ ұңғымаларын 

бұрғылау технологиясы 
KPBNGS 4202 Мұнай 
және газ ұңғымаларын 
бұрғылау процестерін 

бақылау 
Ggrpbs 4202 

Ұңғымаларды бұрғылау 
кезіндегі гидравликалық 
және гидродинамикалық 

 
 
 

ПП (ТК) 
 

компьютерлі
к тестілеу  

4 

  



 

есептеулер 

BSNV 4203 суда 
Ұңғымаларды бұрғылау 

MEBO 4203 бұрғылау 
жабдықтарын монтаждау 

және пайдалану 
Bptr 4203 бұрғылау және 
жуу және тампонаждық 

ерітінділер 

ПП (ТК) 
компьютерлі

к тестілеу 
4 

  

 
DO 5.1 

MSYaK 

4204Халықаралық 
стандартталған Тілдік 

курстар 

ПП (ЖОК) 
компьютерл

ік тестілеу  
5 

  

Барлығы2 квартал 18   

3 квартал 

 
PP 4301Диплом 

алдындағы практика 
ПП (ЖОК) Отчет 12   

4 квартал 

 
Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 
  8   

 

ГА Дипломдық жұмысты 
(жобаны) жазу және 

қорғау 
  4 

 
 

       

Барлығы3 и 4 квартал 
Барлығы4 курс 

Барлық кредиті: 240   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Оқу модульдерінің картасы 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN 1.1 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 



 

1)SIK 1201 Қазақстанның қазіргі тарихы 

2) Fil 1301 Философия 

3 Модуль әзірлеушілер Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Жубанов Б. 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % участия 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3  квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оның қазақстандық бірегейлікті, халықтың өзін-өзі 

тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықта зияткерлік серпіліс қажеттілігімен 

байланысты міндеттерді іске асырудағы орасан зор рөліне негізделген. Қазақстан қоғамы 

алға қойылған мақсаттарды табысты іске асыру үшін рухани және идеялық өзекке ие 

болуы тиіс, бұған қоғамдық сананы жаңғырту тетіктерін ашатын және рухани-мәдени 

дәстүрлердің сабақтастығына негізделген "Рухани жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді.  

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

студенттердің назарын мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы мен 

даму проблемаларына бағыттау. 

Ц2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның негізгі 

бөлімдері, болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу мәселелері мен әдістері 

туралы тұтас идеяны қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Мақсаттардың коды 

ОК1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оқиғаларының 

себептері мен салдарларын Тарихи сипаттау және талдау 

тәсілдерін меңгеруге, патриотизм мен азаматтық 

ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі 

кезеңдері мен заңдылықтарын талдауға, тәуелсіз 

қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін білуін көрсетуге, тарихи өткенді және дәлелді 

ақпаратты талдау негізінде қазіргі заманғы 

проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті 

Ц1 

ОК2 Тарихи өткеннің құбылыстары мен оқиғаларын сыни 

талдау арқылы адамзат қоғамының әлемдік-тарихи 

дамуының жалпы парадигмасымен байланыстыру;  

мәдениетаралық диалогтың практикалық әлеуетін және 

рухани мұраға ұқыпты қарауды анықтау;  

қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді 

қалыптастырудағы тарихи білімнің негіз қалаушы рөлін 

негіздеу; өзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі 

қоғамның демократиялық құндылықтары 

басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын 

Ц2 



 

қалыптастыру. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту;  

2. құзыреттілікке бағытталған оқыту;  

3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары;  

4. кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық 

бақылау (РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

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

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

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

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев 

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

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

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

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

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

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

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

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

Orda, 2015. – 328 стр.   

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

http://www.akorda.kz. 

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

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

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

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

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

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

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Модуль коды  MSPZ 1.2 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) PS 1401/2101Саясаттану және әлеуметтану 

2) Psi 1401/2101Психологиясы 

3) Kult1401/2101 Мәдениеттану 

4) Rel 2101 Дінтану 

3 Модуль әзірлеушілер  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Жубанов Б. 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % участия 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 к. 1 и 4 квартал, 2 к. 1 квартал 



 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақ,орыс 

8 13 8 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі 

тарихы, Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль үш ғылыми пәнді – әлеуметтану, саясаттану, психологияны зерттеу, 

олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. 

Көрсетілген ғылыми пәндер арасындағы өзара іс-қимыл ақпараттық толықтыру; 

интегративтілік; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; 

нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының ортақтығы; оқыту нәтижелерінің 

типологиясын қалыптасқан қабілеттер ретінде бірыңғай жүйелі ұсыну қағидаттары 

негізінде жүзеге асырылады. Дінтануды зерттеу-адамзаттың бай мәдени мұрасымен 

таныстыру. Адамның ғаламның ғылыми, философиялық және діни суреттері, адам 

өмірінің мақсаты мен мәні, білімнің әр түрлі формалары мен олардың ХХІ 

ғасырдағы қызмет ету ерекшеліктері туралы идеялары адамдардың ақыл-ойының 

дамуындағы шешуші тенденциялар болып табылады. Бұл өз кезегінде қоғамның 

тұрақты дамуының маңызды факторы болып табылады. Негіздері " пәнін оқу 

кезінде 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім алушылардың 

әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

Ц2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриоттық 

рухтың, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың, кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік 

рухының даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Мақсаттардың коды 

ОК1 модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, 

Мәдениеттану, Психология) оқу пәндерін 

қалыптастыратын ғылымның барлық салаларында 

пәндік білімді (ұғымдарды, идеяларды, 

теорияларды) түсіндіру және түсіндіру, әлеуметтік-

саяси модуль пәндерінің базалық білім жүйесіндегі 

интеграциялық процестердің өнімі ретінде 

қоғамның әлеуметтік-этикалық 

құндылықтары,оқытылатын пәндердің ғылыми 

салаларының теориялары мен идеяларының 

мазмұны негізінде әлеуметтік коммуникацияның 

әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғаты, 

нақты оқу пәні контексінде және модуль 

пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде зерттеудің 

ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалануды 

Алгоритмдеу, әлеуметтік-гуманитарлық ықтимал 

тәуекелдерді ескере отырып; 

Ц1 

 

 

 

ОК2  Қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы әлеуметтік, 

саяси, мәдени, психологиялық институттардың 

ерекшеліктерін, қазақстандық қоғамның 

Ц2 

 



 

құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, іскерлік, 

мәдени, құқықтық және этикалық нормаларымен 

арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның 

әртүрлі салаларындағы түрлі жағдайларды талдау 

ОК6 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық 

идеясының мәнін оның маңызды үш құрамдас 

бөлігі (этноқұрылымдау, азаматтық, жалпыұлттық) 

контексінде білу) 

Ц3 

 

13 Оқыту және оқыту әдістері  

 1) 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студенттік 

орталықтанған оқыту; 2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 3) әр түрлі форматтағы 

рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 4) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

5) жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін, әсіресе кәсіби тілді пайдалану 

саласында пысықтау және түрлендіру). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық 

бақылау (РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15  

Әдебиеттер 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Модуль коды  MOKSM 1.3 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1) Iya 1303/1402 Шет тілі 

2) KRYa 1102/1202 қазақ (орыс) тілі 

3) IKTNAYa 1302 ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылш. тілінде) 

3 Модуль әзірлеушілер  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Жубанов Б. 

4 Кафедра-модульдің иесі Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % участия 

Информатика, 

Автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

20 

 Әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

40 

 Шетел тілдері 

кафедрасы 

40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі орыс,қазақ 

8 13 25 

9 Модульдің пререквизиттері Ағылшын тілін, қазақ және орыс тілін, 

информатиканы оқыту жалпы білім беретін 

мектептің оқу бағдарламасы деңгейінде қарапайым 

математиканы оқу кезінде оқушылардың алған 

білімдеріне негізделеді. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 

 1) жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім 

беру пәні бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 2) 2) тіл 

үйренудің жаңа форматына және рухани жаңғыртудың жалпыұлттық идеясы 

шеңберінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға 

бағытталған. 3) жалпы білім беру пәнінің жаңартылған мазмұнын зерделеу 4) 3) 

цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың рөлі мен маңызын сыни тұрғыдан түсіну қабілетін қалыптастыру, 

жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыру, әртүрлі қызмет түрлерінде заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың білімі мен дағдыларын 

игеру 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  1) 1) процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу 

әдістерін, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін 

қалыптастыру. 

Ц2 2) 2) қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін – қарапайым А1 деңгейі және А2, В1, 

В2, С1 деңгейлері үшін тілді пайдаланудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік 

құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде қазақ тілін меңгеру. 



 

Ц3 3) 3) 

шеттіліндебілімберупроцесіндестуденттердіңкоммуникативтікқұзыреттілігіжеткіліктід

еңгейде (А2, жалпыеуропалыққұзыреттілік) жәнебазалықжеткіліктілікдеңгейінде (В1, 

жалпыеуропалыққұзыреттілік). 

Дайындықдеңгейінебайланыстыбілімалушыкурстыаяқтағанкездежалпыеуропалыққұзы

реттіліктіңВ2 деңгейінежетеді, егербілімалушыныңтілдікдеңгейіВ1 

деңгейіненжоғарыболса. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код РО сипаттамасы Коды 

целей 

ОК

3 

 1-2) лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және интенциялардың 

прагматикалық мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу-

зерттеу құралдарын дұрыс таңдау және пайдалану; мәтіннің нақты 

мазмұнын беру, қорытынды жасай білу, бүкіл мәтіннің және оның жеке 

құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттау; мәтіндік 

ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін ашу; 

 

Ц1 

ОК

4 

3) ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және 

коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіндіру;  

компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, негізгі 

компоненттердің мақсаты мен функцияларын сипаттау; ақпаратты іздеу, 

сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, 

бұлтты және мобильді сервистерді пайдалану. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 3. әр түрлі форматтағы 

рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 4. кейс-стади; 5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық 

бақылау (РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

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

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

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

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев 

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

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

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

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

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

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

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

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

Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 
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Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

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

1 Модуль коды  MFKS 1.4 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі  

Fz 1403/2102 дене шынықтыру 

3 Модуль әзірлеушілер  Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра 

 

% участия 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 к.4 кв. и 2к.1кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі орыс,қазақ 

8 13 8 

9 Модульдің пререквизиттері Дене шынықтыруды зерттеу оқушылардың 

жалпы білім беретін мектептің оқу 

бағдарламасы деңгейінде алған білімдеріне 

негізделеді. 
B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес дене дайындығын 

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

Бағдарлама пәнді игеру деңгейіне қойылатын талаптар тұрғысынан бүкіл оқу 

барысында дене тәрбиесі процесінде оқытушы мен студенттің бірлескен 

ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін және кәсіби қызметке дайындалу 

үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру 

құралдары мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін қалыптастыру; болашақ 

еңбек қызметінде физикалық жүктемелердің, жүйке-психикалық кернеулердің және 

қолайсыз факторлардың тұрақты ауысуына. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

мақса

ты 



 

ОК1 

 

жеке тұлғалық: өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындығы 

мен қабілеті; Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене 

шынықтыру дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайындығы; 

Мета-пәндік: танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және 

әлеуметтік практикада пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу іс-әрекеттерін 

(реттеуші, танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті; дербес 

ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы мен қабілеті. әр түрлі 

бәсекелестік іс-шараларға қатысу дағдыларын қалыптастыру.  

пәндік: салауатты өмір салтын, белсенді демалысты және бос уақытты 

ұйымдастыру үшін дене тәрбиесінің әртүрлі формалары мен түрлерін 

қолдана білу. 

Ц1 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Жаттығудың жалпы нәтижелеріне физикалық жаттығулар, бұлшықеттерді созу 

жаттығулары және әртүрлі спорттық ойындар арқылы қол жеткізіледі. 

14 Бағалау әдістері 
 Білім алушылардың құзыреттерін бағалау (түлектің қазіргі заманғы әлеуметтік-

тұлғалық және әлеуметтік-кәсіби құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай 

өлшемдер бойынша жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуді көрсету, 

терминологияны меңгеру, Алған білімдерін пайдалану; дербес практикалық 

сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары.  

Студентті сертификаттау стандарттарын орындауға жіберудің міндетті шарты:  

- оқу семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің 

талаптарын орындау;  

- ағзаның физикалық және функционалдық жай-күйінің қажетті деңгейін қамтамасыз 

ететін оқу сабақтарына қатысу жүйелілігі;  

- дене шынықтыру дайындығын тестілеуден өту;  

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Ұзақ уақыт сабақтан босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру 

топтарының студенттері Дене шынықтыру және спорт кафедрасында 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Модуль коды MSTEMOiTDNO 2.1 

2 Модуль атауы STEM -- мұнай-газ саласындағы білім беру 

және теориялық пәндер 



 

1)Rob 3101 Робототехника 

2)Inzh 3201 Инжиниринг 

3) Mat 1103/1203Математика 1, Математика 2 

4) Fiz 2103 Физика 

3 Модуль әзірлеушілер Информатика және автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % участия 

Кафедра 

информатики и 

автоматизация и 

управление 

80 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

20 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 к.1-2кв., 2к.1кв., 3к.1-2кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модульдің пререквизиттері 1-2) математиканы, физика мен информатиканы 

оқыту жалпы білім беретін мектептің оқу 

бағдарламасы деңгейінде қарапайым 

математиканы оқу кезінде оқушылардың алған 

білімдеріне негізделеді. 

3) Математиканы оқыту жалпы білім беретін 

мектептің оқу бағдарламасы және "Математика" 

пәні деңгейінде қарапайым математиканы оқу 

кезінде оқушылардың алған білімдеріне 

негізделеді» 

4) физиканы оқыту 1 және 2 математиканы, 1 

және 2 физиканы оқу кезінде оқушылардың 

алған білімдеріне негізделеді . 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

1) білім беру робототехника – бұл жүйелік ойлаудың берік негіздерін, 

информатика, математика, физика, сызу, технология, жаратылыстану 

ғылымдарының ғылыми-техникалық шығармашылықпен интеграциясын құрайтын 

құрал. Робототехника сабақтары болашаққа жақсы негіз береді, балалардың 

ғылыми-техникалық шығармашылыққа деген қызығушылығын тудырады. 

2) инжинирингтің қазіргі заманғы қағидаттарын (әдістерін) зерделеу, оған 

қойылатын талаптарды қанағаттандыратын сенімді, сапалы бағдарламалық 

қамтамасыз етуді құру үшін теориялық негізді қалыптастыру; студенттерде IT-

инжинирингтің осы қағидаттарын қолдану қажеттілігін түсінуді қалыптастыру 

3) пәнді оқу міндеті логикалық ойлауды, математикалық түйсікті, қолданбалы 

сипаттағы есептерді шешуде зерттелген математикалық әдістерді қолдана білуді 

дамыту. * Математикалық мәдениетті тәрбиелеу және әдебиетпен өз бетінше 

жұмыс істей білу. 

4) Радиотехника электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша 

бакалаврларды даярлау кезінде базалық курс болып табылады."Физика" курсында 

классикалық физиканың негізгі бөлімдері оқытылады: механика, статистикалық 

физика және термодинамика, электр және магнетизм, Максвелл теңдеулері; 



 

тербелістер мен толқындар физикасы; кванттық физика және атом физикасы; қатты 

дене физикасы, Атом ядросы және элементар бөлшектер. 

11. Цели модуля 

Ц1  1) техникалық жобалау, модельдеу және құрастыру саласындағы іскерліктер мен 

дағдылар. Білім беру саласында робототехника бойынша қазіргі заманғы 

әзірлемелерді пайдалану, олардың негізінде студенттердің сабақтан тыс белсенді 

қызметін ұйымдастыру; физикамен, информатикамен және математикамен 

пәнаралық байланыстарды іске асыру; студенттердің бірқатар кибернетикалық 

есептерді шешуі, олардың әрқайсысының нәтижесі жұмыс істейтін механизм 

немесе автономды басқарылатын робот болады 

Ц2 2) реинжинирингтің мақсаты ұйымдық құрылымды оңайлатуға, әртүрлі 

ресурстарды қайта бөлуге және пайдалануды барынша азайтуға, клиенттердің 

қажеттіліктерін іске асыру мерзімдерін қысқартуға, оларға қызмет көрсету сапасын 

арттыруға бағытталған материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды 

жүйелі қайта ұйымдастыру болып табылады. 

Ц3 3) осы пәннің теориялық материалына енгізілген негізгі ұғымдарды, заңдар мен 

әдістерді зерделеу болып табылады. Студенттерге байланысты инженерлік және 

экономикалық пәндерді де, арнайы курстарды да оқуға қажетті жоғары математика 

туралы белгілі бір білім беру. 

Ц4 4) студенттерді физика саласындағы түрлі әдістермен жұмыс істеуге үйрету; 

физика теориясы мен әдістерінің көмегімен сапалық және сандық модельдер құру; 

-ғылыми-техникалық салада есеп дайындауды үйренеді; техниканың жаңа 

объектілерін құрып, технологияларды жақсы біледі. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

целей 

ОК4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) адамның технологиялық қызметінің қоршаған орта мен денсаулыққа 

әсері; аспаптардың, әртүрлі машиналардың, техникалық құрылғылардың 

(оның ішінде компьютерлердің) қолданылу саласы мен мақсаты; 

ақпараттың негізгі көздері; ақпарат түрлері және оны ұсыну тәсілдері; 

негізгі ақпараттық объектілер және оларға іс-қимылдар; ақпаратты енгізу, 

шығару және өңдеу үшін компьютердің негізгі құрылғыларының мақсаты; 

компьютермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіз мінез-құлық және гигиена 

қағидалары. Сондай-ақ, суреттер, схемалар, эскиздер, сызбаларды (қағаз 

және электрондық тасымалдағыштарда) пайдалана отырып, қызмет 

объектісі туралы қажетті ақпаратты алуға; қызықты механизмдер үшін 

бағдарламалар жасауға және іске қосуға; робототехникада қолданылатын 

негізгі ұғымдар: мотор, еңкею датчигі, қашықтық датчигі, порт, қосқыш, 

USB-кабель, мәзір, құралдар тақтасы. 

2) Өндірісті басқарудың және кәсіпорындағы өзгерістерді басқарудың 

негізгі теориялық аспектілерін анықтау - өндірістік процестерді желілік 

модельдеудің теориялық және практикалық негіздері - өндірістік процесті 

жобалауды басқаруға мүмкіндік беретін заманауи бағдарламалық өнімдер 

мен құралдар - Өндірістік процестерді реинжинирингтеу жобаларын іске 

асырудың тиімділігін бағалаудың практикалық әдістері. Өндірісті 

басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу жобаларын іске 

асырудың тиімділігін бағалау - Өндірістік процестерді қайта жоспарлау 

жобаларын іске асырудың тиімділігін бағалау. 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПК1 

 

3-4) математиканың базалық бөлімдерін түсіндіру: сызықтық және 

алгебралық теңдеулер жүйесінің теориялары; жазықтықтағы және 

кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы функцияның 

дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Математикалық 

әдістермен практикалық және теориялық мазмұндағы инженерлік-

техникалық есептерді шешу; өз бетінше білім алу және қолдану, 

физикалық құбылыстарды бақылау және түсіндіру, анықтамалық және 

хрестоматиялық әдебиеттерді, есептеу техникасын пайдалану. 

Ц3 

Ц4 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

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

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

инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

ішінде оқытушының басшылығымен (БӨЖ), жеке консультациялар; 

Модульді іске асыру процесінде қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

Мәселелерді шешу және пікірталастар 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MVS2.2 

2 Модуль атауы Мамандыққа кіріспе 

1) VS 2301 Мамандыққа кіріспе 

IND 2301 Мұнай-газ ісі тарихы 

OND 2301 мұнай-газ ісі негіздері 

2) UOP 1404 оқу танысу практикасы 

3 Модуль әзірлеушілер Кафедра информатики и автоматизация и 

управление 

4 Кафедра-модульдің иесі Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1к.4кв., 2к.3кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 6 

9 Модульдің пререквизиттері Пәндерді оқу оқушылардың жалпы білім 

беретін мектептің оқу бағдарламасы деңгейінде 

Дүниежүзі тарихын, Қазақстан тарихын 

зерделеу кезінде алған білімдеріне негізделеді. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Мұнай мен газды қолдану тарихы сипатталған, мәліметтер келтірілген 

Мұнай және газ қорлары, әлемдегі ең ірі кен орындары туралы. Мұнай және газ 

кен орындарының геологиясы туралы алғашқы мәліметтер келтірілген.Мұнай-газ 

саласын дамыту перспективалары қаралды. 

Бұл студенттерде мұнай-газ саласы бойынша базалық білім негіздерін 

қалыптастыру, оған келесі пәндерді оқып үйренуге және мұнай профилінің жұмыс 

мамандығын алуға ықпал етеді. 

Өнеркәсіптік өнімдердің маңызды түрлерінің бірі-Мұнай, газ және оларды қайта 

өңдеу өнімдері. Пән мұнай-газ саласының тарихын, әлемдік және отандық 

экономикадағы мұнай мен газдың маңыздылығын, сондай-ақ Қазақстандағы кен 

орнының дамуын зерттейді. 

Мұнай, газ, мұнай өңдеу және мұнай-химия өнеркәсібін дамытудың қысқаша 

очеркі; мұнай мен газды сақтау және тасымалдау. Мұнай мен газдың қазіргі 



 

мемлекет үшін маңызы. Әлемде мұнай мен газ өндіру туралы мәліметтер. Ең 

маңызды Мұнай және газ өндіретін аудандар. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  бұл студенттерде мұнай-газ саласы бойынша базалық білім негіздерін 

қалыптастыру, оған келесі пәндерді оқып үйренуге және мұнай профилінің жұмыс 

мамандығын алуға ықпал етеді. 

Ц2 ол мұнай-газ операциялары және мұнай-газ объектілеріне қызмет көрсету 

саласындағы негізгі ұғымдарды зерттеуге бағытталған. 

Ц3 мұнай-газ саласында студенттерді даярлауды қамтамасыз ететін білім беру 

бағдарламасын игерудің жоспарланған нәтижелерін кеңейту және бекіту. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код Описание РО Код 

целей 

ОК7 1) Мұнай-газ саласының тарихын, әлемдік және отандық экономикадағы 

мұнай мен газдың маңызын түсіндіру. Мұнай мен газды өндіру мен 

өңдеудің негізгі бағыттары. 

Ц1 

ПК1 2) Мұнай-газ саласының даму тарихын талқылау. Тау-кен қазбаларын 

ажырату және сипаттау. Мұнай, газ және газ конденсаты кен орындары 

туралы мысалдар келтіріңіз. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау. 

3) бұрғылау, ұңғымаларды игеру және пайдалану, ұңғымаларды жөндеу 

және қалпына келтіру, мұнай мен газды тасымалдау және сақтау 

саласында кәсіби терминологияны қолдануға; - жабдықтар мен 

құралдардың айрықша ерекшеліктерін анықтауға; - мұнай-газ 

өндірісіндегі қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін пайдалануға; 

Ц2 

ПК2 

 

 

 

 

4) өзін-өзі бақылауды және өзін-өзі көрсетуді жүзеге асыруға; жеке жұмыс 

жоспарын жасауға, сондай-ақ практика нәтижелерін, әсерлер мен алынған 

мәліметтерді есептік құжаттамада көрсетуге міндетті. Мұнай-газ 

саласындағы мамандар, мекемелер, ұйымдар қызметінің функционалдық 

міндеттері мен адамгершілік-этикалық нормалары. 

Ц3 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

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

инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

ішінде оқытушының басшылығымен (БӨЖ), жеке консультациялар; 

Модульді іске асыру процесінде қолданылатын оқыту әдістері мен 

технологиялары: 

1. 1. Пікірталас мәселесін шешу 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MTTD 2.3 

2 Модуль атауы Теориялық техникалық пәндер модулі 

1) Him 2104 Химия 

2) TM 2201 Теориялық механика 

PM 2201 қолданбалы механика 

3) SM 3102 материалдардың кедергісі 

TT 3102 Термодинамика және жылу техникасы 

4) OG 2202 жалпы гидравлика 

GG 2202 Гидравлика және гидромеханика. 

3 Модуль әзірлеушілер Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-модульдің иесі Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2к.1,2 кв. 3к.1кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 18 

9 Модульдің пререквизиттері Пәндерді оқу жалпы білім беретін мектептің оқу 

бағдарламасы деңгейінде қарапайым физика 

мен химияны оқу кезінде, сондай-ақ 

университетте математика, физика пәндерін оқу 

кезінде оқушылардың алған білімдеріне 

негізделеді. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 1) химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Атом құрылысы және Д. И. 

Менделеевтің периодтық заңы. Химиялық байланыс. Заттың құрылысы. 

Химиялық термодинамика. Химиялық реакциялар энергиясы. Өздігінен жүретін 

процестердің өту шарттары. Химиялық кинетика. Реакция жылдамдығы және оны 

реттеу әдістері. Катализаторлар және каталитикалық жүйелер. Химиялық және 

фазалық тепе-теңдік. Ерітінділер. Тотығу-тотықсыздану реакциялары, 

электрохимиялық процестер. 

2) Бұл жалпы ғылыми пән физика және математикамен қатар физика-

математикалық білім берудің негізін құрайды. Ол физика, математика және жалпы 

инженерлік пәндер арасындағы байланыс рөлін атқарады, оған материалдардың 

кедергісі, Құрылыс механикасы, механизмдер мен машиналар теориясы, Машина 

бөлшектері, гидравлика және т. б. кіреді. 

3) "беріктік" ұғымына негізделеді, бұл материалдың қолданылатын жүктемелерге 



 

және бұзылусыз әсерлерге қарсы тұру қабілеті болып табылады. Материалдардың 

кедергісі ішкі күштер, кернеулер, деформациялар сияқты ұғымдармен жұмыс 

істейді. Кейбір денеге қолданылатын сыртқы жүктеме сыртқы жүктеменің 

белсенді әсеріне қарсы тұратын ішкі күш-жігерді тудырады. 

жылуды алу, түрлендіру, беру және пайдалану әдістерін, сондай - ақ жылу 

машиналарының, агрегаттар мен құрылғылардың жылу және бу 

генераторларының жұмыс принципі мен құрылымдық ерекшеліктерін зерттейтін 

жалпы техникалық пән. 

4) гидростатиканың, гидродинамиканың негізгі түсініктері мен заңдарын игеру; 

ұңғымаларды бұрғылауды жобалау, Мұнай және газ кен орындарын игеру, мұнай 

мен газды тасымалдау кезінде қажетті гидравликалық есептеулерді орындаудың 

практикалық дағдыларын әзірлеу. 

пән жалпы кәсіби циклге жатады және гидромеханиканың негізгі заңдылықтарын, 

гидравликалық машиналардың, құбырлардың параметрлерін есептеу әдістерін, 

мұнай - газ саласында қолданылатын гидравликалық және пневматикалық 

жетектердің сипаттамалары мен есептеу әдістерін зерттеуге бағытталған. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  

 

1) бакалаврды химиялық дайындаудың мақсаты заңдарды абсолютті білуден емес, 

әртүрлі материалдардың қасиеттері туралы нақты мәліметтерді жинақтаудан, 

қолданыстағы технологиялық ұсыныстарды есте сақтаудан емес, сапа мен 

сенімділік мәселелерін шешуге көмектесетін химиялық ойлауды құрудан, сондай-

ақ физика-химиялық бағыттағы әр түрлі жеке мәселелерден тұрады. 

2) қазіргі заманғы технологиялар мен арнайы пәндердің негіздерін оқып үйрену 

үшін студенттерге қажетті жалпы техникалық дайындықтың ғылыми негізін 

қалыптастыру болып табылады. Курс теориялық механикадан (статика, 

кинематика, динамика) және машиналар мен машиналар теориясынан (жазық 

механизмдердің кинематикалық талдауы, тісті механизмдердің кинематикалық 

талдауы) тұрады. 

Ц2 

 

3) материалдардың беріктік объектісі конструкциялардың және машина 

құрылымдарының беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа беріктігін есептеу 

әдістерін жан-жақты зерделеуді ұстанады. Жүктеудің әртүрлі жағдайларында ішкі 

күштердің өзгеру заңдылықтарын зерттеу; стресс және деформацияланған 

жағдайларды зерттеу және талдау; құрылымдық элементтер мен машиналық 

құрылымдарды беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа есептеу әдістерін 

зерттеу 

4) гидравликалық есептеулерді жүргізудің практикалық дағдыларын оқыту үшін 

студенттерді гидравлика, Гидростатика, газ динамикасы және жерасты 

гидравликасы теңдеулерімен, заңдарымен, негізгі ұғымдарымен таныстыру болып 

табылады. Мұнай-газ бизнесі мұнай мен газды сүзумен, мұнай мен газды 

тасымалдаумен, мұнай мен газды сақтаумен, Мұнай және газ ұңғымаларын, Мұнай 

және газ кен орындарын бұрғылаумен, мұнай мен газ өндірумен байланысты. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

целей 



 

ОК8 

 

1. Химия заңдарын; атом құрылымын және химиялық элементтердің 

жүйеленуін; химиялық байланыс теориясы мен табиғатының негізгі 

ережелерін; химиялық процестер жүрісінің жалпы заңдылықтарын; 

теориялық және практикалық есептерді шешуді; анықтамалық және 

арнайы әдебиеттерді қолдануды; алған білімдерін практикада қолдануды. 

2. Теориялық механика туралы тәжірибе мен бақылаулардың 

нәтижелеріне негізделген және осы нәтижелерді талдауда математикалық 

аппаратты қолданатын ғылым ретінде түсінікке ие болыңыз. Алынған 

білімді қолдану үшін, механиканың нақты мәселелерін шешу үшін 

студент ғылымның ең жалпы заңдылықтары мен принциптерін білуі 

керек. Сондай-ақ, студент білуі керек: материалдар кедергісінің негізгі 

ережелері, осы пән оқылатын мамандықтар топтарының профиліне 

қатысты механизмдер мен машина бөлшектері теориясы; істей алу керек: 

өндірістің осы саласына тән машина жасау бұйымдарының жұмыс 

қабілеттілігін бағалау және жобалау процесінде қажетті есептеулерді 

жүргізу және есептеу моделін дұрыс таңдау. 

Ц1 

 

ПК1 1. студенттер қолданыстағы есептеу әдістерін білуі керек және құрылыс 

конструкцияларының негізгі элементтерінің беріктігі, қаттылығы мен 

тұрақтылығын есептей білуі керек. Сондай-ақ білуі керек: болашақ 

мамандарды жылу энергиясын алудың, түрлендірудің, берудің және 

пайдаланудың негізгі мәселелері мен әдістеріне теориялық және іс 

жүзінде енгізу; 

2. жылу-техникалық қондырғылардың жұмыс принциптері мен 

сұлбаларын түсіндіру; жылу-күштік қондырғылардың энергия-

экономикалық көрсеткіштерін бағалау мен салыстырмалы талдау 

жүргізуді үйрету; технологиялық, энергетикалық және көлік 

процестерінде өндіріс құралдарын тиімді пайдалану. Сондай-ақ 

Гидростатика, гидродинамика заңдарын қолдану; ұңғымаларды 

бұрғылауды жобалау, Мұнай және газ кен орындарын игеру, мұнай мен 

газды тасымалдау кезінде қажетті гидравликалық есептеулерді 

орындаудың практикалық дағдыларын әзірлеу. 

Ц2 

 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. 4. кейс-стади; 

5. 5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 9. М.Е.Баймиров, А.Б.Тимбаев, С.К.Даулетова Конспект лекций по прикладной 

механике. Атырау, 2003 

10. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов: Учеб.длятехн. вузов – 5-

е изд. – М.:Высшая школа, 1989. 

11. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учеб.для втузов – 9-е изд. – М.: 

Наука, 1986.  



 

12. Саргсян А.Е.  Сопротивление материалов, теории упругости и пластичности.- 

М: Высшая школа, 2000. 

13. Качурин  К.Н. Сборник задач по сопротивлению материалов. 10-е изд. – М.: 

Наука, 1966. 

14. Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов. М: Высшая 

школа, 2000. 

15. Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов. – 10-е изд. – М.: 

Наука, 1966. 

16. Чекалюк Э. Б. Термодинамика нефтяного пласта. М., Недра, 1965. 

17. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. М., 

Недра, 1982г. –250 с. 

18. Донцов К.М. Разработка нефтяных месторождений. М., Недра, 1977г. 

16.Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. М. Недра, 1986г. 

19. Байбаков Н.К., Гарушев А.Р. Тепловые методы разработки нефтяных 

месторождений. М., Недра, 2008 г. 

20. Альтшуль А.Д., Животовский П.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. -

М. Стройиздат, 2006 

21. Тян А.Д. Гидравлика в примерах и задачах. Алма-Ата. Рауан, 2009 

22. Чугаев Р.Р. Гидравлика- Л. Энергоиздат, 2008. 

23. Яковлева Л.В. Практикум по гидравлике. –М. Агропромиздат, 2007    

 

А: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPiTMNO2.4 

2 Модуль атауы Модуль мұнай-газ саласындағы кәсіпкерлік 

және тайм менеджмент 

1) PP 3216 мұнай-газ саласындағы кәсіпкерлік 

NN 3216 Салық және салық салу 

TM3216 уақытты басқару 

HRM 3216 HR-менеджмент 

BP 3216 бизнесті жоспарлау 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

80 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

20 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 к.2кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің пререквизиттері Саясаттану, Өлкетану 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

1) кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық 

қатынастарының жүйесі ретінде кәсіпкерлік теориясы мен практикасын зерделеу 

негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу 

болып табылады. 



 

2) Қазақстан Республикасында қолданыстағы салық салу жүйесінің теориялық және 

әдіснамалық негіздерін және салық төлеушінің бюджетке жарнаға жататын салық 

сомасын есептеу және төлеу бойынша практикалық дағдыларды студенттерде 

қалыптастыруға бағытталған 

3) басқару пәндері саласындағы қолданбалы пән болып табылады. Уақытты 

басқару-бұл өз ресурстарын басқару ғана емес, сонымен бірге жеке өмірді басқару. 

Бұл курс үш деңгейде - жеке, топтық және корпоративтік деңгейде уақытты 

басқаруға арналған 

4) олардың арасында әлеуметтік, басқарушылық, экономикалық және әлеуметтік 

бар, әр студентке HR-қызметтерде жұмыс істеу үшін қажетті білім алуға мүмкіндік 

береді. Кадр қызметі қызметкерінің лауазымдық міндеттеріне персоналды ұстау, 

ынталандыру және бейімдеу бойынша арнайы бағдарламаларды әзірлеу, білікті 

қызметкерлерді іріктеу және оларды бағалау, Кадрлық аудит, персоналды оқыту, 

персоналды жоспарлау кіреді 

5) Бизнес – жоспар өндірісті дамыту мүмкіндіктері, тауарды нарыққа жылжыту 

тәсілдері, бағалар, мүмкін пайда, кәсіпорын қызметінің негізгі қаржылық – 

экономикалық нәтижелері туралы объективті түсінік береді, тәуекел аймақтарын 

анықтайды, оларды төмендету жолдарын ұсынады. Бизнес-жоспар қызмет 

саласына, көлеміне, меншігіне және компанияның заңды нысанына қарамастан 

қолданылады. Ол кәсіпорынды басқарумен байланысты ішкі міндеттерді де, басқа 

фирмалармен және ұйымдармен байланыстар мен қатынастарды орнатуға 

байланысты сыртқы мәселелерді де шешеді. 

6) кәсіпкерліктің нормативтік және құқықтық негізі. Кәсіпкерлік құқықтың 

субъектілері, олардың жіктелуі және құқықтық мәртебесі заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Бәсекелестіктің құқықтық 

кепілдіктері. Тану түсінігі және мәмілелер түрлері. Тауар айналымында кәсіпкерлер 

қолданатын негізгі шарттар. Кәсіпкерлік қызметтегі құқық бұзушылық үшін 

жауаптылық 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  

 

 

 

 

 

Ц2 

Нақты салық түрлерін практикалық есептеу дағдыларын игеру, салықтық әсер 

етудің әртүрлі құралдарын зерттеу, салық заңнамасын зерттеу,ұйымдастырушылық 

мақсаттарды тиімді қою үшін технологияларды пайдалану, нарықтық жағдайда 

ұйымның мақсаттары мен даму стратегиялары жүйесіне қол жеткізудің тиімді 

әдістерін негіздеу және таңдау мақсатында бизнес-жоспарлаудың әдістері мен 

нысандарын орналастыру. 

Студенттің өзін-өзі басқаруына, өзін-өзі басқаруына және өзін-өзі көрсетуіне 

мүмкіндік беру; 

жеке жұмыс жоспарын жасаңыз, сонымен қатар тәжірибе нәтижелерін, әсерлер мен 

алынған ақпаратты есеп беру құжаттамасында көрсетіңіз. экономикалық сала 

мекемелері мен қызметтерінің типологиясы; 

функционалдық міндеттері және қызметтің адамгершілік-этикалық нормалары 

экономикалық саланың мамандарын, мекемелерін, ұйымдарын. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код 

целей 

ОК5 Студенттер салықтарды басқа міндетті төлемдерден, салық салудың 

мақсаты мен негізгі принциптерінен, салықтың нақты түрлерін есептеу мен 

төлеу тәртібін ажырата білуі керек. Ұйымдағы негізгі бизнес-

процестерді,мақсат қою принциптерін, ұйымдастырушылық жоспарлаудың 

түрлері мен әдістерін, бизнес-жобалардың түсінігі мен мақсаттарын, 

Ц1 



 

бизнес-жоспарды әзірлеу кезеңдері мен құрылымын,бизнес – жоспарлау 

әдістемесін білу; 

ОК8 Студенттердіңмұнай-газсаласындағыәлеуметтікжауапкершілігін, 

кәсібибағытыментұрақтылығынқалыптастыру. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. 4. кейс-стади; 

5. 5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1.      Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002 

2.     Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в 

Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007 

3.     . Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010 

4.      Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. 

Книга 2. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. 515 

с. 

5.     Учебное пособие «Предпринимательское право Республики Казахстан» (в 

соавторстве), - КЭУК, Караганда, 2017г. – 289с. 

6.     Практикум по Предпринимательскому праву (в соавторстве), - КЭУК, 

Караганда, 2017г. – 124с. 

 

А: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

ф Модуль коды MRPiOND 2.5 

2 Модуль атауы Табиғатты ұтымды пайдалану модулі 

және мұнай-газ ісінің негіздері 

1) AIE 2211 баламалы энергия көздері 

ENK 2211 экология және мұнай-газ кешені 

BK 2211 Қазақстанның биоресурстары 

EM 2211эко-менеджмент 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер 

кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2к.3 кв. 



 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің пререквизиттері Саясаттану, Физика, мұнай-газ ісінің тарихы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 1) пән бойынша энергияның дәстүрлі емес түрлерінің негізгі түрлері (күн, жел, 

биогаз энергиясы және т. б.) және органикалық отынды пайдалану кезінде 

қоршаған ортаны ластаудың негізгі көздері оқытылады 

2) бағдарламада зерттеу әдістері, мұнай-газ экологиясының, экологиялық 

жобалаудың негізгі бағыттары, өндірістік экологиялық мониторингті ұйымдастыру, 

мұнай-газ кешені объектілерінде қоршаған табиғи ортаны қорғау мәселелері 

ашылады. 

3) ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бағыттары мен орталықтары. 

Қазақстанның шикізат өсімдіктерін зерттеудің негізгі кезеңдері. 

4) үш басқару құралы. Иерархия, мәдениет, нарық. "Экологиялық менеджмент" 

және "экологиялық менеджмент"ұғымдарындағы айырмашылықтар. Экологиялық 

басқару және экологиялық менеджмент функциялары. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  студенттерде жылу және атом энергетикасында қолданылатын дәстүрлі энергияға 

қатысты баламалы энергия көздерін игерудің әлемдік және отандық тәжірибесі мен 

даму перспективалары саласындағы білімді қалыптастыру болып табылады. 

Сонымен қатар студенттердің экологиялық дүниетанымын және қоршаған ортаны 

қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану тұрғысынан өздерінің кәсіби 

қызметін бағалау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Студенттерді 

Қазақстанның өсімдіктер мен жануарлар әлемі ресурстарының алуан түрлілігімен, 

Қазақстандағы пайдалы өсімдіктер мен жануарлардың жекелеген топтары мен 

түрлерін зерттеу және шаруашылық игеру тарихының негізгі кезеңдерімен, сондай-

ақ шикізат алу әдістерімен және оларды қолдану салаларымен таныстыру болып 

табылады. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код целей 



 

ОК7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК6 

ПК7 

 

 

 

 

 

 

 

1-2) студенттер баламалы көздердің эксперименттерін жүргізуі тиіс; 

баламалы көздердің негізгі жіктелімдері баламалы қондырғылардың 

параметрлерін есептеудің негізгі заңдары; дәстүрлі емес энергия 

көздерін пайдаланудың негізгі технологиялары мен тәсілдері; 

баламалы көздерді жіктеу қағидаттарын пайдалану; баламалы 

қондырғылардың параметрлерін есептеу үшін қолданылатын негізгі 

заңдарды пайдалану-жаңа әдістер мен технологияларды пайдалану 

жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау; баламалы көздерді 

пайдалануды жіктеу; негізгі заңдар және оларды балама көздерді 

есептеу үшін қолдану мүмкіндігі. - табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану нормалары мен ережелерін қолдану әдістері. 

 

3-4) мұнай-газ саласындағы кәсіпорындардағы өндірістік қызметтің 

экологиялық салдарын талдау және болжау; экобиоқорғау 

техникасын пайдалану; қоршаған ортаны және жер қойнауын 

мұнай-газ өндірісінің техногендік әсерінен қорғау тәсілдерін 

қолдану. Биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің жүйелі 

жағдайын; таралу аудандары мен олардың мекендеу орындарын; 

жекелеген түрлерді есепке алу әдістерін; негізгі ресурстық 

түрлердің биомассасын анықтау әдістерін атап өту. Алған 

білімдерін практикалық іс-әрекетте және биологиялық циклдің 

басқа пәндерін кейінгі оқуда және мамандық бойынша одан әрі 

жұмыста пайдалану. 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) 2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) 3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) 4) кейс-стади; 

5) 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

ф Модуль коды MRPiOND 2.5 

2 Модуль атауы Табиғатты ұтымды пайдалану модулі 

және мұнай-газ ісінің негіздері 

1) EBSh 2401 қайраңдағы экологиялық 

қауіпсіздік 

2) NPO 3103 Мұнай кәсіпшілігі жабдығы 

MONGP 3103 Мұнай және газ өнеркәсібі 

машиналары мен жабдықтары 

3) TOTGPN 2303 мұнайды терең өңдеудің 

теориялық негіздері мен технологиясы 

OPNENP 2303 мұнай қабатына электр әсер 

етуімен мұнай беруді арттыру негіздері 

4) TTMPNP 2402 қабаттардың мұнай беруін 

арттыру әдістерінің техникасы мен 

технологиясы 

ONGGM 2402 Мұнай және газ конденсатты 

кен орындарын жайластыру 

5) PERNM 3202 Мұнай кен орындарын игеру 

тиімділігін арттыру 

6) PP 2403 Өндірістік практика 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер 

кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2к.3 кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 30 

9 Модульдің пререквизиттері Химия, Физика, Теориялық механика мұнай-

газ ісі негіздері, Мұнай қабатына электр әсер 



 

етумен мұнай беруді арттыру негіздері 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 1) болашақта әрбір өндірісте болашақ мамандарды жарақаттанудан қорғайтын 

қажетті ережелерді орнатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, оқу процесі өндірісте 

зиянды заттардың бөлінуін бақылауға және олардың ауада болуын қолайлы 

деңгейде ұстауға байланысты барлық қажетті іс-шаралар туралы әңгімелейді. 

2) мұнай өндіруге арналған Мұнай кәсіпшілігі жабдығы ұңғымалардың сағасын 

байлау және герметизациялау, сұйықтық алуды реттеу, технологиялық операциялар 

мен терең зерттеулер жүргізу үшін пайдаланылады 

3) ұңғымалық мұнай өндіру технологиясының негіздерін зерделеу, өндіру 

жүйесіндегі негізгі технологиялық процестер мен жұмыстарды ғылыми тұрғыдан 

түсінуге үйрету. Алынған білім Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және 

пайдалану,мұнай,газ және Қайраң кен орындарын геологиялық 

құрылымын,коллекторлардың сүзу-сыйымдылығын және флюидтердің физика-

химиялық қасиеттерін зерттеу негізінде игеру дағдыларын қалыптастыруға ықпал 

етеді. 

4) студенттердің Мұнай және газ кен орындарын игеру саласында білім алуы 

енгізіледі. Тау-кен жүйесі элементтерінің жұмысын үйлестіру негізінде көмірсутек 

кен орындарын игеру және пайдалану технологиясын, қиын алынатын қорлары бар 

кен орындарын игерудің заманауи және перспективалық әдістерін, мұнай өндіруді 

қарқындату әдістерін, қазіргі кезеңдегі күрделі пайдалану жағдайларында 

ұңғымалық жабдықтың жұмысын оңтайландыруды зерттеу қарастырылған. 

5) қабаттың кенжар маңы аймағы туралы негізгі түсініктер. Өндіру және айдау 

ұңғымаларының төменгі ұңғымалық аймағының сүзу сыйымдылығының 

нашарлауына әкелетін себептер. Мұнай өндіруді қарқындату тиімділігіне 

ұңғымалық резервуар аймақтарының әсері. 

6) нормативтік, технологиялық және құқықтық құжаттамамен жұмыс істеу; 

технологиялық және бақылау-өлшеу жабдығының техникалық жай-күйін анықтау, 

бөлшектеу және монтаждау, тораптары мен механизмдерін баптау және реттеу 

жөніндегі жұмыстарды жүргізу; Технологиялық жабдықтың жұмысын есепке алуды 

жүзеге асыру, диагностикалық карталарды және оған техникалық қызмет көрсету, 

баптау, реттеу және ақаулықтарды жою жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған 

тапсырмаларды, сондай-ақ есептілік тәртібін ресімдеу дағдыларын алу. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц2 

 

 

1) бағдарламаның тыңдаушыларын саланың ерекшелігін ескере отырып, "қоршаған 

ортаны қорғау" бағыты, "қайраңдағы экологиялық қауіпсіздік" бейіні бойынша 

акваториялардағы мұнай-газ жобаларында жұмыс істеуге даярлауды қамтамасыз 

етсін. 

2) студент Мұнай және газ кен орындарын пайдалану кезінде қолданылатын 

техниканы жетілдіру бағытын таңдай білуі керек; мұнай-газ кәсіпшілігі 

жабдықтарының негізгі түрлерінің, құрал-саймандардың, құрал-саймандардың және 

құрал-саймандардың мақсаты мен құрылысын, мұнай-газ кәсіпшілігі 

жабдықтарының негізгі түрлерінің техникалық көрсеткіштерін, құрылғы мен 

жұмыстың принциптік сұлбасын, құрылымын білуі керек; мұнай-газ кәсіпшілігі 

жабдықтары мен құрал-саймандарын пайдалану және қауіпсіз қызмет көрсету 

ережесін; ; 

3) Осы курстың мақсаты студенттердің Мұнай және газ технологиясының 

теориялық негіздерін, технологиялық процестерді аппаратуралық ресімдеуді, 

олардың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, сонымен қатар студенттердің 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц3 

 

 

 

 

 

мұнай-химия синтезі өнімдерін өндіру технологиясының теориялық негіздерін, 

мұнай мен газды қайта өңдеу әдістерін меңгеруі болып табылады. 

бұл студенттерді ұңғымалық өнімдерді жинау және дайындау процесінің 

физикалық негіздері туралы біліммен қамтамасыз ету, кәсіпшіліктерде мұнай, газ 

және суды жинау және дайындау технологиясының есептеулерін негіздеу, мұнай 

кәсіпшілігінде болып жатқан процестердің мәнін ашу. Сонымен қатар студенттерге 

ұңғымаларды салу, мұнай мен газды ұңғымалық өндіру технологиясының 

негіздерін, мұнай мен газды өндіру кезіндегі негізгі технологиялық процестер мен 

жұмыстарды ғылыми түсінуді үйрету болып табылады. Алынған білім бакалаврда 

Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану дағдыларын қалыптастыруға 

ықпал етеді. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: Өнімді объектілерді ашу тәсілдері; 

ұңғымалардың ағынын шақыру және игеру; өнімді қабатқа әсер ету әдістерін 

таңдау; ұңғыманың кенжар маңы аймағына әсер ету әдістерін таңдау; ұңғымаларды 

пайдалану тәсілдері; "ұңғыма–қабат"жүйесінің жұмыс режимдерін есептеу. 

4) қабаттардың мұнай беруін арттыру туралы мәліметтердің теориялық және 

практикалық негіздерін меңгеру болып табылады. Ашу, пайдалану процесінде 

мұнай және газ қабаттарының жай-күйі туралы және қыртыстың дебитін арттыру 

және мұнай мен газды сарқылған кен орнынан қосымша алу үшін әдістер мен 

құралдарды уақтылы қолдану туралы түсінік пен білім беру. 

5) кен орындарын игерудің инновациялық технологиялары саласындағы 

зерттеулерді дамыту және оларды мұнай кен орындарын игеру мен пайдалану 

кезінде қолдану білігі болып табылады 

6) студенттің өзін-өзі басқаруына, өзін-өзі басқаруына және өзін-өзі көрсетуіне 

мүмкіндік беру; 

жеке жұмыс жоспарын жасаңыз, сонымен қатар тәжірибе нәтижелерін, әсерлер мен 

алынған ақпаратты есеп беру құжаттамасында көрсетіңіз. экономикалық сала 

мекемелері мен қызметтерінің типологиясын; экономикалық сала мамандары, 

мекемелері, ұйымдары қызметінің функционалдық міндеттері мен адамгершілік-

этикалық нормаларын 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттамасы Код целей 

ПК2 

 

 

 

 

 

ПК3 

 

 

 

 

 

ПК4 

 

 

 

 

 

 

1) 1) ғылыми-өндірістік ұжымның құрамында қайраңды игеруге 

байланысты кәсіби қызметтің нақты міндеттерін шешу, теңіз 

қайраңында жұмыс істеу кезінде инженерлік және экологиялық 

зерттеулер мен табиғат қорғау іс-шараларын жүргізуді 

ұйымдастыру және басқару саласындағы практикалық дағдыларды 

меңгеру. 

2) 2) бұрғылау, ұңғымаларды игеру және пайдалану, ұңғымаларды 

жөндеу және қалпына келтіру, мұнай мен газды тасымалдау және 

сақтау саласында кәсіби терминологияны қолдану; - жабдықтар мен 

құралдардың айрықша ерекшеліктерін анықтау; - мұнай-газ 

өндірісіндегі қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін 

пайдалану 

3) 3) білуге тиіс: аса ауыр мұнай мен табиғи битумдарды өндіруді, 

тасымалдауды және қайта өңдеуді дамыту; битумдар мен аса ауыр 

мұнай өндіру жөніндегі өнеркәсіптің экономикалық экологиялық 

проблемалары; битумдар мен аса ауыр мұнайды синтетикалық 

мұнайға алу, қайта өңдеу технологиялары; табиғи битумдар мен аса 

ауыр мұнай өндіру және қайта өңдеу жөніндегі жаңа қуаттарды 

енгізу көрсеткіштері; қайта өңдеу мен битумдар мен аса ауыр мұнай 
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ПК5 
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алудың қазіргі заманғы қондырғыларының Меңгеруі тиіс: кәсіптік 

есептерді шешуде курстың барлық бөлімдеріне қатысты физика - 

химиялық әдістерді қолдану. Жоғары тұтқыр мұнай мен табиғи 

битумдарды кешенді игеру және өңдеудің арнайы технологиялары 

бойынша деректерді жүйелі талдауды жүзеге асыру керек. Мұнай 

және мұнай өнімдерінің негізгі физикалық-химиялық және 

пайдалану қасиеттері бойынша білімді қалыптастыру; қазіргі 

заманғы НТҚ-ға жауап беретін мұнай өнімдерінің ассортиментін ала 

отырып, мұнай шикізатын дайындау және қайта өңдеу 

технологиясы бойынша білімді қалыптастыру; көміртегі шикізатын 

қайта өңдеудің оңтайлы шешімін таңдау. - бастамашыл болуға, 

оның ішінде қауіп-қатер жағдайында болуға дайын болу; - 

ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше жаңа білім мен 

дағдыларды практикалық қызметте, қызмет саласымен тікелей 

байланысты емес білімнің жаңа салаларында пайдалану. 

4) Студенттер ұңғымалық өнімді жинау жүйелеріндегі әртүрлі 

асқынуларды, осы асқынулардың алдын алу және онымен күресу 

әдістерін; ұңғымалық өнімді алыс көлікке дайындаудың 

технологиялық схемаларының әртүрлі нұсқаларын білуі тиіс. 

Сондай-ақ газ және газконденсатты кен орындарында газ және 

конденсатты жинаудың орынды схемасын негіздеу және есептеу; 

ұңғымалық өнімді алыс көлікке дайындау әдісін таңдау; ұңғымалық 

өнімді комполексті дайындау қондырғыларының негізгі 

жабдықтары мен аппаратурасының технологиялық есебін жасау; 

коррозиямен, тұз шөгінділерімен күресу әдістерін таңдап, газ және 

газ конденсаты кен орындарында ұңғыма өнімдерін жинау және 

дайындау жүйелеріндегі коррозия мен тұз ингибиторларының 

қажетті санын есептеңіз. 

5) 4) студенттер ағынды интенсификациялаудың заманауи әдістерін 

және әдістерді қолдану кезінде мұнай-дачфизикалық және 

гидродинамикалық процестерді білу керек. Сондай-ақ физикалық, 

геологиялық, техникалық және экономикалық жағдайларға 

негізделген мұнай ағынын арттырудың қажетті әдістері мен 

құралдарын таңдай білу. ұңғымаларға мұнай-газ ағынын модельдеу 

моделдерін таңдау және қолдану, мұнай-газ өндірудің есептеу және 

аналитикалық мәселелерін шешуде практикалық дағдыларды игеру. 

6) 5) кен орындарын игерудің инновациялық технологиялары және 

оларды қолдану білігі саласындағы зерттеулерді дамыту болып 

табылады 

6) студенттер өзін-өзі басқарады, өзін-өзі бақылауды және өзін-өзі 

көрсетуді жүзеге асырады; жеке жұмыс жоспарын жасайды, сондай-

ақ практика нәтижелерін, әсерлер мен алынған мәліметтерді есеп 

беру құжаттамасында көрсетеді. экономикалық сала мекемелері мен 

қызметтерінің типологиясын; экономикалық сала мамандары, 

мекемелері, ұйымдары қызметінің функционалдық міндеттері мен 

адамгершілік-этикалық нормаларын 
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13 Оқыту және оқыту әдістері 

 6) 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

7) 2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 



 

8) 3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

9) 4) кейс-стади; 

10) 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды SOANO 2.6 

2 Модуль атауы Мұнай-газ саласындағы автоматтандырудың 

заманауи негіздері 

http://www.iprbookshop.ru/22389.html


 

1) OAPDNG 3203 Мұнай және газ өндіру процесінде 

автоматтандыру негіздері 

RFSATP 3203 технологиялық процестерді 

автоматтандырудың функционалдық схемаларын 

әзірлеу 

    VPI 3203бағдарламалық инженерияға кіріспе 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-техникалық 

пәндер кафедрасы 

60 

Информатика және 

автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3к.2кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің пререквизиттері Мұнай-газ ісі негіздері, қабаттардың мұнай беруін 

арттыру әдістерінің техникасы мен технологиясы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

1

0 
Модуль сипаттамасы 

 Электрондық техника мен технология, Аспап жасау, микропроцессорлық жүйелер мен 

микроЭВМ саласындағы жаңа жетістіктерді, сондай-ақ мұнай-газ саласындағы басқа да 

перспективалы бағыттарды пайдаланумен байланысты технологиялық процестерді 

басқарудың автоматтандырылған жүйелерін және өнеркәсіптік аспаптар мен 

автоматтандыру құралдарының мемлекеттік жүйесін дамыту мен құрудың негізгі қазіргі 

заманғы үрдісі болып табылады. 

1

1. 
Модуль мақсаттары 

Ц

1  

 

 

 

 

 

Ц

2 

 

 

 

 

 

 

 

Ц

3 

 

1) студенттердіңмұнай-

газсаласындаавтоматтандыруәдістеріменқұралдарынқолданудыңерекшеерекшеліктері, 

автоматтандыруқұралдарыжұмысыныңшарттарытуралыбілімалуы; 

ұңғымалардыңжұмысынавтоматтандырудажәнемұнай - 

газсаласынавтоматтандырументелемеханизациялаудыңәртүрліжүйелеріндеқолдануғабол

ады. 

2) 

қазіргікезеңдехимияөнеркәсібініңдамудеңгейінегізіненөндірістіавтоматтандырудәрежесі

менайқындалады. Бақылау-өлшеуаспаптарынқосаалғанда, 

автоматтыбақылаужүйесіхимиялық-технологиялықпроцестіңжай-

күйінбағалауғамүмкіндікбереді, 

алавтоматтыбасқаружүйесіненгізуарқылыеңбекөнімділігіменөнімсапасынарттыруғаболад

ы. Соныменқатар, химиялықөндірістіавтоматтандырусанитарлық-

гигиеналықжұмысжағдайларынжақсартуға, еңбектіңәлеуметтіктиімділігінарттыруға, 

қоршағанортағатерісәсердіазайтуғажәнеэкологиялықжағдайдыжақсартуғамүмкіндікберед

і. 

3) студенттеболашақкәсіптіңәлеуметтікмаңыздылығынтүсінуді, кәсібибілімалуға, 

қолданбалыбағдарламалықөнімдердіиндустриялықжобалауәдіснамасыретіндебағдарлама

лықинженерияныңнегізгітұжырымдамаларыменмазмұнынтүсінугежәнеигеругеынталанд



 

 

 

ырудықалыптастыруболыптабылады 

1

2 
Оқыту нәтижелері 

К

о

д 

РО сипаттамасы Код 

целей 

П

К

3 

 

 

 

 

 

 

 

П

К

6 

 

 

1) Мұнай-газсаласындағыавтоматтандыруәдістеріменқұралдарыныңжай-

күйімендамутарихын; мұнай-

газкәсіпшілігісаласындағыавтоматтандыруәдістеріменқұралдарыныңқұрылуқ

ағидаттарыменүлгілікқұрылымын; 

автоматтандыруәдістеріменқұралдарыныңдамубағыттарын, 

олардыжаңғыртужәнеавтоматтандыружәнеөндірістікпроцестердіоңтайланды

ружүйелеріндепайдалануперспективаларынбілу. Сондай-

ақавтоматтандыруәдістеріменқұралдарынқолдануерекшеліктеріненазараудар

абілу. 

1) 2) автоматтандырудыңфункционалдықсұлбаларынқұру, 

бақыланатынжәнереттелетінпараметрлерді,автоматтандыруаспаптарыменқұр

алдарындұрыстаңдау, олардыңжұмысістеупринципіменқолданусаласынбілу. 

3) бағдарламалықинженерияныңқалыптасусебептеріжәнеқазіргіжай-күйі; 

өнеркәсіптікәзірлеменіңөмірлікциклініңнегізгікезеңдеріжәнеқолданбалыбағд

арламалықөнімдердіқолданусаласы. 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

Ц2 

 

 

Ц3 

 

1

3 
Оқыту және оқыту әдістері 

 1) 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) 2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) 3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) 4) кейс-стади; 

5) 5) жобалар әдісі. 

1

4 

Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 



 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

1

5 
Әдебиет 

 1. Андреев Е.Б., Ключников А.И., Кротов А.В., Попадько В.Е., Шарова И.Я. 

«Автоматизация технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа» 

Учебное пособие для вузов/ - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008.- 399 с. 

2. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов.-Уфа: 

ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2001. 2. Алькушкин А.И., Бойко В.М., Зарубин Ю.А. 

Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: Учебник для техникумов.-М.:Недра, 

1989. 

3. Горячев В.П. Основы автоматизации производства в нефте-перерабатывающей 

промышленности. – М.: Химия, 1987, 126 с. 

4. Клюев А.С. и др. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: 

Справочное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1990, 464с. 

5. Обозначения условные графические ГОСТ 2.784-96. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002 

6. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в 

химической промышленности.– М.: Химия, 1985, 352 с. 

7. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. ГОСТ 21.404-85. 

– М.: Издательство стандартов, 1987  

8. Управление качеством программного обеспечения[Электронный ресурс]: Учебник / 

Б.В. Черников. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 240 с. –http://www.znanium.com 

9. Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации 

управления в технических системах [Электронный ресурс] : монография / А. А. 

Ступина, С. Н. Ежеманская. – Красноярск : Сиб. Федер. Ун-т, 2011. – 164 с. 

10. Поспелов   Н.П.   Основы   автоматизации   производства. М.: «Недра»,1988. 

Ковальчук Е.Р., Косов М.Г.,. Митрофанов В.Г и др. Основы  автоматизации 

машиностроительного производства.: М., Высшая школа,  1999, серия: Технология, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств.3.Овчинников 

11. В.В.  Оборудование,  механизация  и  автоматизация сварочных  процессов учебник,  

серия:  Среднее  профессиональное образование, 2009. 

12. Шандров, Б. В. Автоматизация производства : учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. 

Образования / Б. В. Шандров. – М.: Академия,2012. – 326с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

13. Шимшарев, В. Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. Пособие для 

студ. Сред. Проф. Образования / В. Ю. Шишмарев- М.: М.: Академия,2010. – 312с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

14. Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть 1 Пневматические 

приводы и средства автоматизации: уч. Пособие / А.С. Наземцев. – М.: ФОРУМ, 

2011. – 240 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

А: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MOTiBNO 2.7 

2 Модуль атауы Мұнай-газ өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 

және қауіпсіздік модулі 

1) OT 3301 Еңбекті қорғау 

PBNGP 3301 Мұнай және газ өнеркәсібіндегі 

қауіпсіздік ережелері 

NMSTB 3301 ұлттық және халықаралық 

қауіпсіздік стандарттары 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3к.3кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің пререквизиттері Экология және мұнай-газ кешені, Қазақстанның 

биоресурстары, жоғары білім деңгейіндегі 

мұнай-газ ісінің негіздері пәндерін оқу. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 болашақта әрбір өндірісте болашақ мамандарды жарақаттанудан қорғайтын 

қажетті ережелерді орнатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, оқу процесі өндірісте 

зиянды заттардың бөлінуін бақылауға және олардың ауада болуын қолайлы 

деңгейде ұстауға байланысты барлық қажетті іс-шаралар туралы әңгімелейді. 

Мұнай мен газдың ірі кен орындарын игерудің қоршаған ортаға өзара іс-қимылын 

бағалау болып табылады. Геофизикалық зерттеулер, өздігінен көтерілетін 

бұрғылау қондырғыларынан Ұңғымаларды бұрғылау, теңіз өндіру кешендері мен 

құбырларын салу және пайдалану кезінде туындайтын экологиялық проблемалар 

талданады. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  

 

 

 

1) қауіпсіздіктің теориялық және практикалық негіздері, оның ең жоғары 

өнімділігі кезінде еңбек жағдайларының зиянсыздығы мен жеңілдетілуі мәселелері 

бойынша, еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық 

база мәселелері бойынша мамандар даярлау болып табылады. Заңнамалық актілер. 

Өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және теориялық 

негіздері. Түсініктер мен анықтамалар. 

2) қауіпсіздіктің теориялық және практикалық негіздері, оның ең жоғары 

өнімділігі кезінде еңбек жағдайларының зиянсыздығы мен жеңілдетілуі мәселелері 

бойынша, еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық 

база мәселелері бойынша мамандар даярлау болып табылады. Заңнамалық актілер. 

Өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және теориялық 

негіздері. Түсініктер мен анықтамалар. 



 

3) қауіпсіздіктің теориялық және практикалық негіздері, оның ең жоғары 

өнімділігі кезінде еңбек жағдайларының зиянсыздығы мен жеңілдетілуі мәселелері 

бойынша, еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық 

база мәселелері бойынша мамандар даярлау болып табылады. Заңнамалық актілер. 

Өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және теориялық 

негіздері. Түсініктер мен анықтамалар. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код  РО сипаттамасы Код 

целей 

ПК2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК7 

 

 

 

 

 

 

1) тыңдаушылар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері, 

ұйымдағы еңбекті қорғау басқармасының негіздері туралы, еңбекті қорғау 

және өндірістік қызмет қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етудің арнайы 

мәселелері бойынша, өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік 

аурулардан зардап шеккендерді әлеуметтік қорғау туралы білімдерге ие 

болады. 

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері, ұйымдағы еңбекті 

қорғау басқармасының негіздері туралы, еңбекті қорғау және өндірістік 

қызмет қауіпсіздігі талаптарын қамтамасыз етудің арнайы мәселелері 

бойынша, өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардан зардап 

шеккендерді әлеуметтік қорғау туралы білімдерін пайдалануға міндетті. 

3) Еңбекті қорғау саласындағы ҚР заңдары мен құқықтық нормативтерін 

қолдану, кәсіпорындардың жұмыс аймағында талап етілетін санитарлық-

гигиеналық параметрлерді анықтау; еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі 

саласындағы заңнамалық актілердің талаптарын қолдану; еңбек процесінде 

адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс істеуінің сақталуын 

қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, 

техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу іс-шаралары мен 

құралдарын қадағалауды жүзеге асыру. 

Ц1 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) 2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) 3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) 4) кейс-стади; 

5) 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Мирзоев Д.А. Основы морского нефтегазопромыслового дела. - В 2 т. – Т.I. 

– Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений. – 

М.: ООО «День Серебра», - 2009. - 288 с. 

2. Мирзоев Д.А. Основы морского нефтегазопромыслового дела. - В 2 т. – 

Т.II. – Морские нефтегазопромысловые инженерные сооружения – объекты 

обустройства морских месторождений. – М.: ООО «День Серебра», - 2010. - 

296 с.  

3. Вяхирев Р.И., Никитин Б.А., Мирзоев Д.А. Обустройство и освоение 

морских нефтегазовых месторождений. – М.: Издательство Академии 



 

горных наук, - 1999. – 373 с.  

4. Закон Республики Казахстан «О безопасности и охране труда» от 28 

февраля 2004 г. 

5. Закон Республики Казахстан «О труде» от 10 декабря 1999 г. 

6. Г.Ф. Денисенко. Охрана труда. Москва: Высшая школа, 1985. – 346 с. 

7. А.Р. Луковников. Охрана труда. Москва: Колос, 1984.- 224 с. 

8. Г.И. Куценко, И.А. Шашкова. Основы гигиены труда и производственной 

санитарии. Москва: Высшая школа, 1990. – 548 с. 

9. Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» от 5 июля 1996 г. 

10. Закон Республики Казахстан «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» от 27 марта 1997 г. 

11. С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козяков, Л.Л. Морозова. Безопасность 

жизнедеятельности. Москва: Высшая школа, 1999. - 448 с. 

12. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций под ред. О.Н. Русака. 

Санкт-Петербург: 1992. - 100 c. 

13. Н.В. Приходько. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. Алматы: 

2000. - 364с. 

14. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для ВУЗов. Москва: 1999. - 2000 

c. 

15. Калыгин В.Г. Промышленная экология. Учебное пособие. М. ИЦ 

«Академия». 2010. – 431 с. 

 

 

 

 

А: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MOiR 2.8 

2 Модуль атауы Мұнай-газ жабдықтары және жөндеу модулі 

1) OR 3302 Резервуарлар жабдығы 

RR 3302 Резервуарларды жөндеу 

RS 3302 Ұңғымаларды жөндеу 

PRS 3302 Жерасты ұңғымаларын жөндеу 

Fpzs 3302 Үңғыманың төменгі шұңқырлы аймағын 

қалыптастыру 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3к.3кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің пререквизиттері физика, химия, Мұнай кәсіпшілігі жабдығы. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модульді зерттеу мұнай-газ секторындағы жабдықтарды пайдалану үшін қажет, 

оған бұрғылау, ұңғымаларды жөндеу, геофизикалық және геологиялық жұмыстар, 



 

көмірсутек шикізатын өндіру, тасымалдау және өңдеу техникасы кіреді. Мұнай 

өндіруге арналған мұнай кәсіпшілігі жабдықтары ұңғымалардың сағасын байлау және 

тығыздау, сұйықтықты алуды реттеу, технологиялық операциялар мен терең 

зерттеулер жүргізу үшін қолданылады. Сондай-ақ, мұнай ұңғымаларын салу, қызмет 

көрсету, жөндеу және жұмыс істеу үшін қажет, олардың негізгі міндеті-ұңғыманың 

аузын тығыздау. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  

 

 

бұл студенттердің Мұнай және газ кен орындарын игеру кезінде ұңғымаларды 

күрделі жөндеу саласында білім алуы. Пәннің бағдарламасы студенттердің басқа 

арнайы пәндер бойынша білімдерін қайталамай толықтыратындай етіп жасалған. 

12 Оқыту нәтижелері 

Kо

д 

РО сипаттамасы Код целей 

ПК

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) студент Мұнай және газ кен орындарын пайдалану кезінде 

қолданылатын техниканы жетілдіру бағытын таңдай білуі керек; мұнай-

газ кәсіпшілігі жабдықтарының негізгі түрлерінің техникалық 

көрсеткіштерін, құрылымы мен жұмысының мақсатын, принциптік 

сұлбаларын, ұңғымаларға қызмет көрсету және жөндеу кезінде 

қолданылатын құрал-саймандарды, механизмдер мен құрылғыларды, 

мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтары мен құралдарын пайдалану және 

қауіпсіз қызмет көрсету ережелерін білуі керек.; істей алу керек: мұнай 

мен газды өндіру, жинау және тасымалдау, ұңғымаларға қызмет көрсету 

және жөндеу кезінде қолданылатын машиналар, механизмдер, Басқа 

жабдықтар мен құралдар жиынтығын таңдау, мұнай кәсіпшілігі 

жабдықтарының тиімді пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру, жер 

үсті және ұңғымалық жабдықтарды таңдау бойынша негізгі 

технологиялық есептерді орындау. 

1) 2) студент Скважиналарды жөндеу туралы білімдерін тәжірибеде 

қолдануы керек; скважиналардағы жөндеу жұмыстарының 

классификациясы кәсіби қызмет нысандары: - құрлықтағы және 

теңіздегі мұнай және газ скважиналарын жөндеу, қайта құру және 

қалпына келтіруге арналған жабдықтар мен құралдар; Мұнай және газ 

скважиналарын жөндеу, қайта құру және қалпына келтірудің 

технологиялық процестері; техникалық, технологиялық және 

нормативтік құжаттар. 

кәсіптік міндеттерді шешу үшін қажетті Ұңғымаларды күрделі 

жөндеудің ғылыми-техникалық проблемалары мен даму 

перспективаларын талдауды; мұнай, газ, теңіз және көлденең 

ұңғымаларды жөндеу ерекшеліктерін бағдарлауды, техникалық, 

технологиялық және нормативтік құжаттаманы тауып, пайдалануды 

білуі керек. 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) 2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) 3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) 4) кейс-стади; 

5) 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 



 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В.М. Определение характеристик 

надежности и технического состояния оборудования сероводородсодержащих 

нефтегазовых месторождений.. CD-ДИСК  

2. Басарыгин Ю.М. и др. Теория и практика осложнений и ремонта скважин при 

их эксплуатации: Справ. пособие: В 6 т. -М.: ООО «Бизнес-Центр,2006. 2 

Справочник мастера по добыче нефти и ремонту скважин / Под общ.ред. 

А.Т.Нагиева и др. -Ноябрьск: ЗАО «Издательский дом «Благовест, 2008..  

3. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В.М. Определение характеристик 

надежности и технического состояния оборудования сероводородсодержащих 

нефтегазовых месторождений.. CD-ДИСК, 2009. 4. Справочник мастера по 

добыче нефти и ремонту скважин / Под общ. ред. А.Т.Нагиева и др. -Ноябрьск: 

ЗАО «Издательский дом «Благовест» 

4. Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, 2012, 

Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа 

5. Транспортно-логистическое обеспечение и международные перевозки 

углеводородного сырья: Учебное пособие / Ю.А. Щербанин. - 2 изд., доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). 

6. Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

7. Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 2. Технол. Бурен. Скваж.: Учеб. 

Пос./В.С.Войтенко, А.Д.Смычкин и др.; Под общ. Ред. В.С.Войтенко - М.: 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. Зн., 2013-613с. 

8. Нескоромных, В. В. Направленное бурение и основы кернометрии 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В. 

Нескоромных. - 2-е изд., пераб. И доп. - Красноярск : СФУ, 2012. - 328 с. 

9. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Справочник в 2 томах / Клещенко И.И., 

Нифонтов Ю.А., Зозуля Г.П. и др. - СПб: Изд. «Профессионал», 2005.  

10. Рогачев М.К., Стрижнев К.В. Борьба с осложнениями при добыче нефти. - М.: 

ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 295с.  

11. Черных В.В. Подземное оборудование для добычи нефти и газа: Учебное 

пособие. – СПб, СПГГИ, 2005. – 186 с. 

12. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин. 

Учебник.-М:Недра, 2000 6 2. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин. Учебник.-

М:Недра, 1979 3. Мусанов А. Заканчивание скважин. Методические указания. 

Алматы,2009 

13. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений: Учебник для 

вузов. – М.: Недра, 1990, 427c. 

14. Мищенко И.Т., Кондратюк А.Т. Особенности разработки нефтяных 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.- М.: Наука, 1998. 

15. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. - М.: Недра,1998. 

16. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 

месторождений.- М.: Недра, 1987. 

17. Коротаев Ю.Н., Ширковский А.И.  Добыча, транспорт и подземное хранение 

газа. - М. :Недра 1984. 

18. Лалазарян Н.В., Нурбекова К.С. Алматы, Разработка и эксплуатация газовых и 

газоконденсатных месторождений. Электронный учебник. – Алматы, КазНТУ, 



 

2003. 

19. Протасов В.Н., Султанов Б.З., Кривенков С.В. Эксплуатация оборудования для 

бурения скважин и нефтегазодобычи. –М.: Недра, 2004.  

20. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы. – М.: Недра, 1988г. 

 

А: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

1 Модуль коды  MRNGM 2.9 

2 Модуль атауы Модуль мұнай-газ жабдықтары және жөндеу 

1) RMPG 4101 Мұнай және газ кен орындарын игеру 

    REGGM 4101  газ және газконденсатты кен 

орындарын игеру және пайдалану 

     RMPG 4101 табиғи газ кен орындарын игеру  

2)РР 3401 өндірістік практика 

 

 

Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4к.1кв, 3к.4кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

8 

9 Модульдің пререквизиттері Пәндерді оқу Теориялық механика, жалпы гидравлика, 

экология және мұнай-газ кешені, Мұнай-газ ісінің 

негіздері, Мұнай және газ қабатының физикасы, мұнай 

кен орындарын игеру және пайдалану, мұнай-газ 

саласындағы жобалау және әзірлеу, жоғары білім 

деңгейінде еңбекті қорғау. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модульді зерттеу мұнай-газ секторындағы жабдықтарды пайдалану үшін қажет, оған 

бұрғылау, ұңғымаларды жөндеу, геофизикалық және геологиялық жұмыстар, көмірсутек 

шикізатын өндіру, тасымалдау және өңдеу техникасы кіреді. Мұнай өндіруге арналған 

мұнай кәсіпшілігі жабдықтары ұңғымалардың сағасын байлау және тығыздау, 

сұйықтықты алуды реттеу, технологиялық операциялар мен терең зерттеулер жүргізу 

үшін қолданылады. Сондай-ақ, мұнай ұңғымаларын салу, қызмет көрсету, жөндеу және 

жұмыс істеу үшін қажет, олардың негізгі міндеті-ұңғыманың аузын тығыздау. 

11

. 

Модуль мақсаттары 

Ц

1  

 

 

 

 

 

Ц

1) осыпәнніңмақсатыстуденттердінегізгіұғымдарға, 

Мұнайжәнегазкенорындарынигеруменпайдаланудыңтеориялықнегіздеріне, 

әртүрліаспаптарменқұрылғылардыңжұмысістеупринциптеріне, сондай-

ақосысаладағыинженерлікесептердішешуәдістерінеоқытуболыптабылады. Сондай-

ақтехникалықболыптабылады. 

ОлОсыкурстыңбасындаалынғаніргеліжәнеарнайыбілімкешеніненегізделген. 

2) оқукезеңіндегіөндірістікпрактикаөндірістікжәнеқаржы - 

банксалаларыныңкәсіпорындарында, мемлекеттікұйымдарменқұрылымдарда, сондай-



 

2 

 

 

 

ақәртүрліменшікнысанындағыкомпанияларменфирмалардамамандықтыңжекелегенпәнд

еріннеғұрлымтереңзерделеумақсатындаұйымдастырылуғатиіс. 

12 Оқыту нәтижелері 
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1) студент келесі бөлімдер бойынша мұнай және газ өндірудің 

технологиялық процестерін есептеудің қазіргі заманғы әдістерін 

меңгеруі тиіс: тау жыныстарының, мұнай-газ коллекторлары мен 

қабаттық флюидтердің физикалық қасиеттері; мұнай және газ кен 

орындарын игеру; көмірсутектерді өндіру технологиясы мен 

техникасы; қабаттардың мұнай-газ-конденсат қайтарымын арттыру 

және көмірсутектерді өндіруді қарқындату әдістері. Сондай-ақ білім 

алушы газ және газ-конденсат кен орнын жобалаудың, 

жайғастырудың негізгі қағидаларын меңгеруді білуі тиіс; 

газконденсатты кен орнын игеруді жобалау ерекшеліктері; газды 

жерасты сақтаудың даму тарихы; 

Ұңғымаларды зерттеу деректері бойынша қойнауқаттың 

параметрлерін анықтай білу; Газ бен конденсаттың тығыздығы мен 

тұтқырлығын анықтау; қысымды қалпына келтіру қисықтарын құру 

мақсатында эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу; 

газ және конденсат өндіру технологиясы үшін анықтамалық 

әдебиеттер мен каталогтарды пайдалану.2) өзін-өзі басқару, өзін-өзі 

бақылау және өзін-өзі көрсету; жеке жұмыс жоспарын құру, сондай-ақ 

практика нәтижелерін, әсерлер мен алынған мәліметтерді есеп беру 

құжаттамасында көрсету. экономикалық сала мекемелері мен 

қызметтерінің типологиясын; экономикалық сала мамандары, 

мекемелері, ұйымдары қызметінің функционалдық міндеттері мен 

адамгершілік-этикалық нормаларын 

Ц1 
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13 Оқыту және оқыту әдістері 

 6) 6) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

7) 7) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

8) 8) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

9) 9) кейс-стади; 

10) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

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

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Әдебиеттер 

 1. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В. М. құрамында күкіртсутегі бар 

мұнай-газ кен орындары жабдықтарының сенімділігі мен техникалық жай-

күйінің сипаттамаларын анықтау.. CD-ДИСК 

2. Басарыгин Ю. М.және т. б. ұңғымаларды пайдалану кезіндегі асқынулар мен 



 

жөндеу теориясы мен практикасы: Анықтама. оқу құралы: 6 том - М.: "Бизнес-

Центр" ЖШС,2006. 2 мұнай өндіру және ұңғымаларды жөндеу жөніндегі 

шебердің анықтамалығы / жалпы ред. А. Т. Нагиева және т.б. - Ноябрьск: "Баспа 

үйі "ЖАҚ Благовест, 2008.. 

3. Гафаров Н.А., Гончаров А.А., Кушнаренко В. М. құрамында күкіртсутегі бар 

мұнай-газ кен орындары жабдықтарының сенімділігі мен техникалық жай-

күйінің сипаттамаларын анықтау.. CD-ДИСК, 2009. 4. Мұнай өндіру және 

ұңғымаларды жөндеу жөніндегі шебердің анықтамалығы / жалпы ред. А. Т. 

Нагиева және т. б.- Ноябрьск: "Баспа үйі" ЖАҚ Благовест» 

4. Мұнай мен газды іздеу мен барлаудың теориялық негіздері мен 

технологиялары, 2012 ж., Мұнай мен газды іздеу мен барлаудың теориялық 

негіздері мен технологиялары 

5. Көмірсутек шикізатын көліктік-логистикалық қамтамасыз ету және 

халықаралық тасымалдау: Оқу құралы / Ю.А. Щербанин. - 2 басылым., қосымша-

М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 б.: 60x88 1/16. - (Жоғары білім). 

6. Техникалық диагностика негіздері: оқу құралы / В.А. Поляков. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 118 б.: 60x88 1/16. - (Жоғары білім: Бакалавриат). 

7. Бұрғылау технологиясы мен техникасы. 2 сағ. 2 сағ. Технол. Бурен. Скваж.: 

Учеб. Пос./В. С. Войтенко, А. Д. Смычкин және т. б.; Под общ. Ред. В. С. 

Войтенко - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. Ғ., 2013-613с. 

8. [Электронды ресурс]: Оқу құралы [Электронды ресурс] / В. В. Нескоромных. - 

2-ші басылым., пераб. Және қосымша. - Красноярск: СФУ, 2012. - 328 б. 

9. Мұнай және газ ұңғымаларын жөндеу. 2 томдық анықтамалық / Клещенко и. 

И., Нифонтов Ю. А., Зозуля г. П. және т.б. - Санкт-Петербург: басылым. "Кәсіби", 

2005. 

10. Мұнай өндіру кезіндегі асқынулармен күрес. - М.: "Недра-Бизнесцентр" 

ЖШС, 2006. – 295с. 

1. 1. Черных в. В. Мұнай мен газ өндіруге арналған жерасты жабдықтары: Оқу 

құралы. - Санкт-Петербург, СТГГИ, 2005. – 186 б. 

2. 2. Басарыгин Ю. М., Булатов А. И., Проселков Ю. М. ұңғымаларды аяқтау. 

Оқулық.-М: Жер Қойнауы, 2000 6 2. Соловьев Е. М. " ұңғымаларды аяқтау. 

Оқулық.-М: Жер Қойнауы, 1979 3. Мусанов а. Ұңғымаларды аяқтау. Әдістемелік 

нұсқаулар. Алматы,2009 

3. 3. Бойко в.с. мұнай кен орындарын игеру және пайдалану: жоғары оқу 

орындарына арналған оқулық. – М.: Жер қойнауы, 1990, 427c. 

4. 4. Мищенко и. т., Кондратюк А. Т. қоры қиын мұнай кен орындарын игеру 

ерекшеліктері.- М.: Ғылым, 1998. 

5. 5. Желтов Ю. п. мұнай кен орындарын игеру. - М.: Жер Қойнауы, 1998. 

6. 6. Ширковский А.и. газ және газконденсатты кен орындарын игеру және 

пайдалану.- М.: Жер Қойнауы, 1987. 

7. 7. Газды өндіру, тасымалдау және жерасты сақтау. - М.: Жер Қойнауы 1984. 

8. 8. Лалазарян Н. В., Нұрбекова К. С. Алматы, газ және газконденсатты кен 

орындарын игеру және пайдалану. Электрондық оқулық. – Алматы, ҚазҰТУ, 

2003. 

9. 9. Протасов В. Н., Сұлтанов Б.З., Кривенков С. В. Ұңғымаларды бұрғылау және 

мұнай-газ өндіру үшін жабдықтарды пайдалану. –М.: Жер Қойнауы, 2004. 

10. Баграмов Р. А. Бұрғылау машиналары мен кешендері. – М.: Жер қойнауы, 1988ж. 

 

А: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

1 Модуль коды SPTiTDN 3.1 



 

2 Модуль атауы Мұнай өндіру техникасы мен технологиясы 

процестерін жетілдіру 

1) TTDN 3402мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы 

2) TPNP 4102кәсіпшілікте мұнай дайындау 

технологиясы 

KPNG 4102Мұнай және газ өңдеудегі Катализ 

SPN 4102Мұнай өңдеу процестерін жетілдіру 

3) PZNO 4103 Мұнай кәсіпшілігі жабдығын 

коррозияға қарсы қорғау 

TOMBO 4103бұрғылау және мұнай кәсіпшілігі 

жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету,жөндеу және монтаждау 

KKUP 4103 көмірсутекті полимерлердің 

каталитикалық крекингі 

TPR 4103 коррозияға қарсы жұмыс технологиясы 

ZOKGG 4103 газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай 

қоймаларын коррозиядан қорғау 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3к.3кв., 4 к.1кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модульдің пререквизиттері Пәндерді оқу мұнай-газ ісінің негіздері, мұнайды 

терең өңдеудің теориялық негіздері мен 

технологиясы, жоғары білім деңгейінде 

қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістерінің 

технологиясы мен технологиясы. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Ұңғымалық мұнай өндіру технологиясының негіздерін зерттеу, тау-кен жүйесіндегі 

негізгі технологиялық процестер мен жұмыстарды ғылыми тұрғыдан түсінуге үйрету. 

Алынған білім Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және пайдалану,мұнай,газ 

және Қайраң кен орындарын геологиялық құрылымын,коллекторлардың сүзу-

сыйымдылығын және флюидтердің физика-химиялық қасиеттерін зерттеу негізінде 

игеру дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Болашақ мамандардың коррозия процестері мен мұнай-газ жабдықтарының 

конструкцияларын коррозиядан қорғау әдістері, олардың қасиеттері, сипаттамалары, 

пайдалану ережелері туралы теориялық және практикалық білімдерін игеру болып 

табылады. 

Мұнай өндірудің технологиялық процестері туралы білім жүйесін қалыптастыру; газ 

өндірудің технологиялық процестері туралы білім жүйесін қалыптастыру; мұнай мен 

газды тасымалдауға дайындаудың технологиялық процестері туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

11.  модулдің мақсаты 



 

Ц1  студенттерге ұңғымаларды салу, ұңғымалық мұнай өндіру технологиясының 

негіздерін, Мұнай өндірудегі негізгі технологиялық процестерді ғылыми түсінуді 

үйрету болып табылады. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: Өнімді объектілерді ашу 

тәсілдері; ұңғымалардың ағынын шақыру және игеру; өнімді қабатқа әсер ету 

әдістерін таңдау; ұңғыманың кенжар маңы аймағына әсер ету әдістерін таңдау; 

ұңғымаларды пайдалану тәсілдері; "ұңғыма–қабат"жүйесінің жұмыс режимдерін 

есептеу. 

Ғылыми-техникалық ойлауды дамытуға және студенттердің мұнай мен газды өндіру 

және дайындау технологиясы, сондай-ақ осы технологияларды кәсіпшілікте іске 

асыратын машиналар мен жабдықтар саласында қажетті білім мен практикалық 

дағдыларды игеруіне ықпал етеді. 

Студенттердің коррозияның пайда болуының негізгі себептерін анықтау және 

энергия ресурстарын тасымалдау, өндіру және өндіру кезінде коррозиялық 

көріністермен күресу әдістерін негіздеу бойынша шешім қабылдауға мүмкіндік 

беретін білім жүйесін қалыптастыру. 

Ц2 Бұл курстың мақсаты-студенттердің Мұнай және газ технологиясының теориялық 

негіздерін, технологиялық процестердің аппараттық дизайнын, олардың техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін құрудың заманауи бағыттарын, сонымен қатар 

студенттердің мұнай-химия синтезі өнімдерін өндіру технологиясының теориялық 

негіздерін, мұнай мен Газды өңдеу әдістерін игеруі. 

бұл студенттерді ұңғымалық өнімдерді жинау және дайындау процесінің физикалық 

негіздері туралы біліммен қамтамасыз ету, кәсіпшіліктерде мұнай, газ және суды 

жинау және дайындау технологиясының есептеулерін негіздеу, мұнай кәсіпшілігінде 

болып жатқан процестердің мәнін ашу. Сонымен қатар студенттерге ұңғымаларды 

салу, мұнай мен газды ұңғымалық өндіру технологиясының негіздерін, мұнай мен 

газды өндіру кезіндегі негізгі технологиялық процестер мен жұмыстарды ғылыми 

түсінуді үйрету болып табылады. Алынған білім бакалаврда Мұнай және газ кен 

орындарын игеру және пайдалану дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Зерттеудің негізгі міндеттері 

Ц3 Студенттер темір мысалындағы коррозия процестерінің мәнін білуі керек. 

Коррозиялық процестердің жіктелуі және түрлері. Металл бетіндегі оксидті 

пленкалардың өсу заңдары. Электрохимиялық коррозия, оның механизмі. Коррозия 

жылдамдығына ішкі және сыртқы факторлардың әсері. Атмосфералық коррозия. 

Металдар мен қорытпалардың пассивтілігі. Коррозиялық сынау әдістері. Маңызды 

металдар мен қорытпалардың коррозиясы. Металл коррозияға төзімді материалдар. 

Металл емес Конструкциялық материалдар. Коррозиядан қорғау әдістері. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код РО сипаттамасы Код 

целей 

ПК3 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс сипаттамасы мен жұмыс жүргізу уақытын есептеу; Мұнай 

кәсіпшілігі жабдығын пайдаланудың оңтайлы нұсқаларын анықтау; шығу 

сипаттамалары бойынша мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына диагностика 

жүргізу. 

2) білуге тиіс: аса ауыр мұнай мен табиғи битумдарды өндіруді, 

тасымалдауды және қайта өңдеуді дамыту; битумдар мен аса ауыр 

мұнай өндіру жөніндегі өнеркәсіптің экономикалық экологиялық 

проблемалары; битумдар мен аса ауыр мұнайды синтетикалық 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

Ц2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК5 

 

 

 

 

 

мұнайға алу, қайта өңдеу технологиялары; табиғи битумдар мен аса 

ауыр мұнай өндіру және қайта өңдеу жөніндегі жаңа қуаттарды 

енгізу көрсеткіштері; қайта өңдеу мен битумдар мен аса ауыр мұнай 

алудың қазіргі заманғы қондырғыларының Инвестициялық 

көрсеткіштері. Меңгеруі тиіс: кәсіптік есептерді шешуде курстың 

барлық бөлімдеріне қатысты физика - химиялық әдістерді қолдану. 

Жоғары тұтқыр мұнай мен табиғи битумдарды кешенді игеру және 

өңдеудің арнайы технологиялары бойынша деректерді жүйелі 

талдауды жүзеге асыру керек.  

3) Мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі физикалық-химиялық және 

пайдалану қасиеттері бойынша білімді қалыптастыру; қазіргі заманғы 

НТҚ-ға жауап беретін мұнай өнімдерінің ассортиментін ала отырып, 

мұнай шикізатын дайындау және қайта өңдеу технологиясы бойынша 

білімді қалыптастыру; көміртегі шикізатын қайта өңдеудің оңтайлы 

шешімін таңдау. - бастамашыл болуға, оның ішінде қауіп-қатер 

жағдайында болуға дайын болу; - ақпараттық технологиялардың 

көмегімен өз бетінше жаңа білім мен дағдыларды практикалық 

қызметте, қызмет саласымен тікелей байланысты емес білімнің жаңа 

салаларында пайдалану. 

Студенттер ұңғымалық өнімді жинау жүйелеріндегі әртүрлі асқынуларды, 

осы асқынулардың алдын алу және онымен күресу әдістерін; ұңғымалық 

өнімді алыс көлікке дайындаудың технологиялық схемаларының әртүрлі 

нұсқаларын білуі тиіс. Сондай-ақ газ және газконденсатты кен орындарында 

газ және конденсатты жинаудың орынды схемасын негіздеу және есептеу; 

ұңғымалық өнімді алыс көлікке дайындау әдісін таңдау; ұңғымалық өнімді 

комполексті дайындау қондырғыларының негізгі жабдықтары мен 

аппаратурасының технологиялық есебін жасау; коррозиямен, тұз 

шөгінділерімен күресу әдістерін таңдап, газ және газ конденсаты кен 

орындарында ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау жүйелеріндегі 

коррозия мен тұз ингибиторларының қажетті санын есептеңіз. 

3) білу: өндіру кезіндегі коррозиялық процестердің ерекшеліктері, 

энергия ресурстарын өндіру кезінде қолданылатын металл 

конструкцияларға коррозиялық әсердің негізгі себептері, олардың сапалық 

және сандық сипаттамалары, коррозиялық әсер ету жағдайында Жабдықтың 

сенімділігін бағалау әдістері мен тәсілдері; коррозияны, коррозия 

жылдамдығын, Конструкциялық материалдарды таңдауды талдаудың, 

бағалаудың және бақылаудың негізгі әдістері. 

пайдалану жағдайларына байланысты.  

 

Энергия ресурстарын өндіру, тасымалдау және өндіру кезінде коррозиялық 

әсерден қорғау әдістері. "Мұнай-газ жабдығын тотығуға қарсы қорғау" 

курсын оқу нәтижесінде студенттер: мұнай - газ кәсіпшілігі мен 

кәсіпорындарында ғылыми-практикалық қызмет барысында туындайтын 

міндеттерді тұжырымдай және шеше білуі; зерттеудің, бақылаудың және 

мұнай-газ жабдықтары коррозиясының алдын алу 

нақты зерттеу және әсер ету міндеттерін; әсерін бағалау. Технологиялық 

жабдыққа коррозиялық ортаны қорғау әдістерін және құралдарын негіздеу; 

мұнай-газ жабдығының құрылымдық материалдарын құрылымдық зерттеу 

нәтижелеріне сүйене отырып, технологиялық жабдықты коррозиядан қорғау 

әдістері мен құралдарын негіздеу; мынадай түсініктері болуы тиіс: тоттану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц3 

 

 



 

құбылыстары және жылу энергетикалық жабдықтың тоттануынан қорғау 

туралы; тоттану процестерінің химизмі туралы; жұмыс ортасындағы әртүрлі 

қоспалардың металл коррозиясына әсері туралы; температура мен жылу 

жүктемесінің металл коррозиясына әсері; коррозия ингибиторлары мен 

стимуляторлары туралы; түрлі жабдықтарды консервациялаудың 

технологиялық режимдері туралы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. кейс-стади; 

14 Бағалау әдістері 

 
Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

Даярлау бағыттарын мамандандыру 

1 Модуль коды BRNGS 4.1 

2 Модуль атауы Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және 

жөндеу 

1) TTZS 4201  Ұңғымаларды айдау техникасы мен 

технологиясы 

2) SPSP 4302 ұңғымалық өнімді жинау және 

дайындау / TBNGS 4202 Мұнай және газ 

ұңғымаларын бұрғылау технологиясы / KPBNGS 

4202 Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау 

процестерін бақылау / GGRBS 4202 Ұңғымаларды 

бұрғылау кезіндегі гидравликалық және 



 

гидродинамикалық есептеулер 

3) BSV 4203 суда ұңғыманы бұрғылау / MEBO 

4203 Бұрғылау жабдығын монтаждау және 

пайдалану / BPTR 4203 бұрғылау жуу және 

тампонажды ерітінділер / SDN 4307 ұңғымалық 

мұнай өндіру 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы  

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра %  
Инженерлік-техникалық 

пәндер кафедрасы 
100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4к.2кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақ,орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің пререквизиттері Пәндерді оқу Теориялық механика, мұнай-газ 

ісінің негіздері, мұнайды терең өңдеудің 

теориялық негіздері мен технологиясы, жоғары 

білім деңгейінде қабаттардың мұнай беруін 

арттыру әдістерінің техникасы мен технологиясы. 
B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Ұңғымаларды бұрғылау және жөндеуді жобалау департаменті қызметінің негізгі 

бағыттары: мұнай және газ ұңғымаларын салуға арналған техникалық жобаларды 

әзірлеу; Ұңғымаларды бұрғылау, күрделі және жерасты жөндеу саласындағы 

техникалық құжаттаманы әзірлеу болып табылады. бүйірлік оқпандар мен көлденең 

ұңғымаларды салуға арналған техникалық жобаларды әзірлеу; ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, Ұңғымаларды бұрғылаудың жаңа техникасы мен 

технологиясын енгізудің ұсыныстарын, іс-шаралары мен әдістемесін әзірлеу; 

шарттарды енгізу кезінде кәсіпорындарға ғылыми-техникалық көмек көрсету және 

авторлық қадағалау жүргізу. 

11. Модулыдің мақсаты 

Ц1  Ғылыми-техникалық ойлауды дамытуға және студенттердің мұнай мен газды өндіру 

және дайындау технологиясы, сондай-ақ осы технологияларды кәсіпшілікте іске 

асыратын машиналар мен жабдықтар саласында қажетті білім мен практикалық 

дағдыларды игеруіне ықпал етеді. 

Бұл Ұңғымаларды жобалау және басқару кезінде барлық дерлік сағаттардың 

шешімінің негізі болып табылады. Тау жыныстары мен резервуарлық 

сұйықтықтардың сипаттамасы, ұңғыманың пайда болуы көбінесе қашауды, бұрғылау 

ерітіндісін, ашу әдістерін, ағынды шақыруды және т. б. таңдауды анықтайды. 



 

Ц2 студенттерді мұнай-газ саласындағы күрделі гидравликалық жүйелерді әзірлеу және 

пайдалану кезінде, гидравликалық жүйелерді пайдалану, жөндеу, модернизациялау 

кезінде қолданылатын процестер мен жабдықтармен таныстыру болып табылады. 

Сондай-ақ, студенттер резервуарлардың сүзу сипаттамаларын, біртекті және біртекті 

емес қабаттардағы Мұнай және газ ұңғымаларының дебиттерін анықтау, 

гидродинамикалық жетілдірілген және жетілмеген ұңғымалардың интерференциясын 

есепке алу, су-мұнай байланысының ілгерілеуін анықтау, кеуекті ортадағы газдалған 

сұйықтықтың тұрақты қозғалысы кезінде қысымның таралуы, серпімді Сұйықтық 

пен газдың анықталмаған сүзілуінде дебиттер мен қысымның өзгеруі, 

Деформацияланатын резервуардағы тұрақты фильтрация кезінде дебитті анықтау 

мәселелерін шешудің білімдері мен әдістерін игеруден тұрады. 

Ц3 Бұл курстың мақсаты-студенттердің Мұнай және газ технологиясының теориялық 

негіздерін, технологиялық процестердің аппараттық дизайнын, олардың техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін құрудың заманауи бағыттарын, сонымен қатар 

студенттердің мұнай-химия синтезі өнімдерін өндіру технологиясының теориялық 

негіздерін, мұнай мен Газды өңдеу әдістерін игеруі. 

бұл студенттерді ұңғымалық өнімдерді жинау және дайындау процесінің физикалық 

негіздері туралы біліммен қамтамасыз ету, кәсіпшіліктерде мұнай, газ және суды 

жинау және дайындау технологиясының есептеулерін негіздеу, мұнай кәсіпшілігінде 

болып жатқан процестердің мәнін ашу. Сонымен қатар студенттерге ұңғымаларды 

салу, мұнай мен газды ұңғымалық өндіру технологиясының негіздерін, мұнай мен 

газды өндіру кезіндегі негізгі технологиялық процестер мен жұмыстарды ғылыми 

түсінуді үйрету болып табылады. Алынған білім бакалаврда Мұнай және газ кен 

орындарын игеру және пайдалану дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Зерттеудің негізгі міндеттері 

12 Оқыту нәтижелері 
Код  РО сипаттамасы Код 

целей 

ПК3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК5 

 

 

 

 

1) инженерлік-механикалық модуль пәндерінің негізгі заңдары мен 

ережелерін білуге тиіс: сызба геометриясының негізгі ережелері, күрделі 

бұйымдардың сызбаларын құрастыру және оқу сатысындағы компьютерлік 

графика тәсілдері; механизмдер мен машиналар теориясы, материалдардың 

кедергі әдістерін пайдалана отырып, практикалық есептерді шешу әдістері; 

гидравлика, Гидромеханика, термодинамика заңдары; мұнай-газ 

технологияларының бірыңғай тізбегін білдіретін негізгі өндірістік 

процестер; 

Істей алу керек: кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты 

мақсаттар қою және міндеттерді тұжырымдау; кеңістіктік бейнелерді 

графикалық ұсыну принциптерін, жобалау-конструкторлық құжаттама 

жүйесін, техникалық схемалар мен сызбаларды құру ережелерін пайдалану; 

механизмдер мен машиналардың статикалық, кинематикалық және 

динамикалық есептеу әдістерін қолдану; Ұңғымаларды көлбеу көлденең 

бұрғылау процесін оңтайландыру мақсатында Сұйықтықтар мен газдардың 

статикасы мен кинематикасының, олардың өзара және қатты денелермен 

өзара әрекеттесуінің негізгі заңдарын қолдану; 

2) білуге тиіс: ұңғымалық өнімді жинау және Дайындау процестерінің 

физикалық-химиялық негіздері; ұңғымалық өнімді жинау және Дайындау 

процестерінің негізгі технологиялары мен технологиялық схемалары; 

ұңғымалық өнімді жинау және дайындау кезіндегі асқынулардың себептері 
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ПК6 

ПК7 

және олардың алдын алу және олармен күресу тәсілдері; ұңғымалық өнімді 

дайындау сапасына қойылатын талаптар; химиялық машина жасаудағы 

негізгі Конструкциялық материалдар; меңгеруі тиіс: ұңғымалық өнімнің 

құрамы мен қасиеттері туралы, өнімді жинау және Дайындау процестерінің 

физикалық мәні туралы және ұңғымалар өнімін жинау және дайындау 

кезінде технологиялық процестерді жүзеге асыру кезінде негізгі жабдықтың 

жұмыс принциптері мен құрылысы туралы білімді қолдану; көмірсутектерді 

өндіру, жинау, дайындау, тасымалдау және сақтау міндеттерін шешу үшін 

неғұрлым тиімді ресурс және энергия үнемдеуші технологияларды таңдау; 

мұнай-газ кешені жабдықтарының жұмысын бақылаудың энергия 

үнемдеуші технологияларын таңдау; меңгеруі тиіс: мұнайдың, газдың және 

судың физикалық-химиялық қасиеттерін және олардың қоспаларын есептеу; 

көмірсутек қоспаларының фазалық тепе-теңдігін есептеу; мұнай-газ 

құбырларын гидравликалық есептеу. Ұңғымалық өнімді жинау және 

дайындау кезінде қолданылатын технологиялық жабдықты пайдалану және 

қызмет көрсету тәжірибесі. 

бұрғылау деректерін геологиялық есептерді шешу үшін қолдана білуі және 

мұнай мен газға бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде геологиялық 

ақпараттың сенімділігіне әсер ететін себептерді болжай білуі керек. Сондай-

ақ бұрғылау деректерін өңдеу және жүйелеу дағдыларын меңгеруі тиіс 

3) студент Гидротехникалық құрылыстарды барлау және өндіру үшін 

қолдануды түсінуі керек. Теңізде ұңғыманы бұрғылау және пайдалану 

ерекшеліктері. Ұңғымаларды пайдаланудың барлық түрлеріндегі 

технологиялық процестерді түсіну. Теңіз кәсіпшіліктерінде көмірсутектерді 

жинау және тасымалдау жүйесі. Қайраңдағы кен орындарын пайдалану 

кезінде қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздік техникасының 

маңыздылығын түсіну. Сонымен қатар студент білуі керек: бұрғылау 

ерітінділерінің мақсаты мен талаптары; дисперсті жүйелер ретінде бұрғылау 

ерітінділерінің физикохимиялық негіздері; бұрғылау ерітінділерінің 

жүйелері және олардың қасиеттерін реттеуге арналған реагенттер, бұрғылау 

ерітінділерін дайындау және тазалау жөніндегі технологиялық жабдықтар. 

Істей алу керек: - бұрғылау ерітінділерінің негізгі технологиялық 

параметрлерін анықтау; - Ұңғымаларды жуудың жаңа техникалық және 

технологиялық құралдары бойынша ақпаратты меңгеру; - бұрғылау 

ерітінділерінің қасиеттерін ұңғыма құрылысының нақты геологиялық-

техникалық жағдайларына оңтайландыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц3 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1.  1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту;  

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту;  

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары;  

4. 4. кейс-стади;  

5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды RENGM4.2  

2 Модуль атауы Мұнай және газ кен орындарын игеру, 

пайдалану 

1)TPRNGM 4201Мұнай газ кен орындарын 

игерудің технологиялық процестері 

2)PG 4202Жерасты гидромеханикасы 

GDN 4202Гидромеханика мұнай өндіру 

GGNG 4202 Мұнай және газ геохимиясы және 

геохимиясы 

  MZhG 4202Сұйық және газ  

3)OPNG 4203Мұнай және газ өңдеу негіздері 

 OShM 4203Қайраң кен орындарын игеру 

GB 4203Бұрғылаудағы Гидромеханика 

GMOSS 4203Ұңғымалардың жай-күйін 

тексерудің геофизикалық әдістері. 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4к.2кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақ,орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің пререквизиттері Пәндерді оқу Теориялық механика, жалпы 

гидравлика, мұнай-газ ісінің негіздері, Мұнай 

және газ қабатының физикасы, мұнай кен 

орындарын игеру және пайдалану, қабаттардың 

мұнай беруін арттыру әдістерінің техникасы мен 

технологиясы, жоғары білім деңгейінде мұнайды 

ұңғымалық өндіру. 
B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 гидростатиканың, гидродинамиканың негізгі түсініктері мен заңдарын игеру; 

ұңғымаларды бұрғылауды жобалау, Мұнай және газ кен орындарын игеру, мұнай мен 

газды тасымалдау кезінде қажетті гидравликалық есептеулерді орындаудың 

практикалық дағдыларын әзірлеу. пән жалпы кәсіби циклге жатады және 

гидромеханиканың негізгі заңдылықтарын, гидравликалық машиналардың, 

құбырлардың параметрлерін есептеу әдістерін, мұнай - газ саласында қолданылатын 

гидравликалық және пневматикалық жетектердің сипаттамалары мен есептеу 

әдістерін зерттеуге бағытталған. "Жерасты гидродинамикасы және жылу физикасы" 

пәні жалпы теориялық және жалпы техникалық пәндерге негізделген. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Мұнай және газ кен орындарында болып жатқан процестер туралы білімді 

қалыптастыру; сүзу процестерін сипаттай білуді қалыптастыру; Ұңғымаларды 

гидродинамикалық зерттеу материалдарын түсіндіру дағдыларын игеру болып 

табылады. 



 

Ц2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студенттерді мұнай-газ саласындағы күрделі гидравликалық жүйелерді әзірлеу және 

пайдалану кезінде, гидравликалық жүйелерді пайдалану, жөндеу, модернизациялау 

кезінде қолданылатын процестер мен жабдықтармен таныстыру болып табылады. 

Сондай-ақ, студенттер резервуарлардың сүзу сипаттамаларын, біртекті және біртекті 

емес қабаттардағы Мұнай және газ ұңғымаларының дебиттерін анықтау, 

гидродинамикалық жетілдірілген және жетілмеген ұңғымалардың интерференциясын 

есепке алу, су-мұнай байланысының ілгерілеуін анықтау, кеуекті ортадағы газдалған 

сұйықтықтың тұрақты қозғалысы кезінде қысымның таралуы, серпімді Сұйықтық 

пен газдың анықталмаған сүзілуінде дебиттер мен қысымның өзгеруі, 

Деформацияланатын резервуардағы тұрақты фильтрация кезінде дебитті анықтау 

мәселелерін шешудің білімдері мен әдістерін игеруден тұрады. 

Ц3 Мақсаты-студенттердің Мұнай және газ технологиясының теориялық негіздерін, 

технологиялық процестердің аппараттық дизайнын, олардың техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін құрудың заманауи бағыттарын зерттеу. Мамандықтың 

негізгі пәндерінің бірі болып табылады.  Оны зерттеу студенттердің жалпы ғылыми, 

жалпы инженерлік және Геологиялық пәндер бойынша алған білімдеріне негізделген.  

Пәнді оқу кезінде алынған білім арнайы пәндердің жоғары курстарында оқу 

процесінде кеңінен қолданылады. Ғылыми міндеттерді қоюға және шешуге қабілетті 

жоғары кәсіби деңгейдегі маманды қалыптастыру, таңдау шешімдерінің дұрыстығын 

білікті және құзыретті бағалау: бұрғылау ерітіндісінің түрі, дайындау технологиясы, 

химиялық реагенттермен өңдеу және бұрғылау ерітіндісін оларды жүзеге асырудың 

минималды шығындарымен оңтайландыру мақсатында және қауіпсіз жұмыс 

жүргізуді ескере отырып. Мамандар даярлаудың жоғары кәсіби деңгейін қамтамасыз 

ету және қоғам талап ететін жеке тұлғаның азаматтық және адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РО сипаттасамсы Код 

целей 

ПК2 

ПК3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК4 

1) өңірлердің геологиялық құрылымының ерекшеліктеріне байланысты 

пайдалы қазбалардың кен орындарын болжау бойынша теориялық білімі 

болуы тиіс. Олар болжамды-іздеу және іздеу-бағалау жұмыстарын негіздеу, 

пайдалы қазбаларды сынаудың негізгі әдістерімен жұмыс істеу, кен 

денелерінің контурларын анықтау дағдыларын игереді. Сондай-ақ, тау 

жыныстарының физика-петрографиялық қасиеттері, ГАЖ әдістері туралы 

негізгі ақпаратты, ұңғымалардың техникалық жағдайын бақылау және 

мұнай-газ кен орындарын игеру туралы негізгі ақпаратты білу керек. Оқу 

процесінде алынған тау жыныстарының литологиялық құрамын тану 

бойынша ГАЖ деректерін интерпретациялау ақпаратын қолдана білу, істей 

алу керек: нақты ұңғымалардың ГАЖ материалдарын сапалы және сандық 

интерпретациялауды орындау, істей алу керек: ұңғыма аралық 

корреляцияны жүргізу жәнежедел және жиынтық интерпретацияны 

жүргізуді қамтамасыз ету. Меңгеруібілуге тиіс: бұрғылау ерітінділерінің 

қызметі және оларға қойылатын талаптар; дисперсті жүйелер ретінде 

бұрғылау ерітінділерінің физикохимиялық негіздері; бұрғылау 

ерітінділерінің жүйелері және олардың қасиеттерін реттеуге арналған 

реагенттер, бұрғылау ерітінділерін дайындау және тазалау жөніндегі 

технологиялық жабдықтар. Істей алу керек: - бұрғылау ерітінділерінің негізгі 

технологиялық параметрлерін анықтау; - Ұңғымаларды жуудың жаңа 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц2 



 

ПК6 

 

 

 

 

 

ПК7 

техникалық және технологиялық құралдары бойынша ақпаратты меңгеру; - 

бұрғылау ерітінділерінің қасиеттерін ұңғыма құрылысының нақты 

геологиялық-техникалық жағдайларына оңтайландыру. 

3) білуге тиіс: аса ауыр мұнай мен табиғи битумдарды өндіруді, 

тасымалдауды және қайта өңдеуді дамыту; битумдар мен аса ауыр мұнай 

өндіру бойынша өнеркәсіптің экономикалық экологиялық мәселелері; 

битумдар мен аса ауыр мұнайды синтетикалық мұнайға алу, қайта өңдеу 

технологиялары; кәсіптік міндеттерді шешуде курстың барлық бөлімдеріне 

қатысты физика - химиялық әдістерді қолдану қолынан келуі тиіс. Бойынша 

деректерді жүйелі талдауды жүзеге асыру 

 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1.  1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту;  

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту;  

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары;  

4. 4. кейс-стади;  

5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды DOIYa5.1 

2 Модуль атауы Қосымша білім / Шет тілі 

PUIAYa 3303/3403Ағылшын тілін деңгейлік оқыту 

бағдарламалары 

PUPRAYa 4104 ағылшын тілінің ауызша және 

жазбаша сөйлеу практикасы 

MSYaK 4204 Халықаралық стандартталған Тілдік 

курстар 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

  

6 Модульді игеру ұзақтығы 3к.3,4кв., 4к.1,2кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі қазақ,орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модульдің пререквизиттері Пәндерді оқу Жоғары білім деңгейінде шет тілі. 

 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 бітірушінің халықаралық қатынастар саласындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің 

негізгі түрлері бойынша ағылшын тілін пайдаланумен байланысты функцияларды 

орындауы мақсатында және жалпы біліктілік сипаттамасы мен оның кәсіби және 

арнайы дайындығына қойылатын талаптарға сәйкес студенттің кешенді теориялық, 

лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-аналитикалық дайындығы. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативті және 

мәдениетаралық құзіреттілігін қалыптастыру және оларды одан әрі жетілдіруге ықпал 

ету, сонымен қатар білім алушының" екінші тілдік тұлғасын " оның мәдениетаралық 

коммуникацияға толыққанды қатысу қабілетінің көрсеткіші ретінде дамытуға ықпал 

ету 

Ц2 Пәнді игерудің мақсаты-пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу, бағалау және барлау 

саласында теориялық білім алу. Кен көріністері мен пайдалы қазбалар кен 



 

орындарының геологиялық алғышарттары мен белгілері, олардың негізінде аумақты 

болжамды бағалауды жүзеге асыру қарастырылады, пайдалы қазбалар кен орындарын 

іздеу және бағалау әдістері мен әдістемесі зерттеледі. 

Студенттерді Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу әдістерімен (ГАЖ) және бірқатар 

геологиялық есептерді шешуде ГАЖ деректерін геологиялық өңдеу және 

интерпретациялау алгоритмдерімен таныстыру болып табылады 

 

12 Оқыту нәтижелері 

Код  РО сипаттамасы Код 

целей 

ОК3 ойлау мәдениетін игеру, оның жалпы заңдылықтарын білу, шет тілінде 

жазбаша және ауызша сөйлеу кезінде оның нәтижелерін логикалық түрде 

дұрыс ұйымдастыра білу. 

Ц1 

тілдік және тілдік емес (ауызша және вербалды емес) қарым-қатынасты 

ұлттық-мәдени ерекшеліктерге сәйкес жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

білімі, дағдылары мен біліктері болуы тиіс; бітіруші мәдениеттер диалогы 

контексінде: күнделікті қарым-қатынастың сөйлеу этикетін меңгеру (танысу, 

өтініш білдіру, келісім, келіспеушілік, алынған ақпарат бойынша өз пікірін 

білдіру және т. б.) сияқты шет тілдік қарым-қатынас дағдылары мен біліктері 

болуы тиіс.) 

Ц2 
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 1.  1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту;  

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту;  

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары;  

4. кейс-стади; жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

 1. The business: Pre-intermediate: student’s book. Oxford: Macmillan, 2008. 

Английский язык для вузов. ООО «Издательство Проспект». И.П. Агабекян. 2007. 

 

 

1 Модуль коды MGPGE 6 

2 Модуль атауы Мемлекеттік практика модулі және 

мемлекеттік емтихандар 

PP 4301 Диплом алдындағы практика 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4к.3кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 12 



 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бакалавриат практикасы негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде оқудың 

соңғы кезеңі болып табылады. Білім алушылар теориялық және практикалық оқыту 

бағдарламасын толық меңгергеннен кейін жүргізіледі. Бакалавриат практикасы 

жоғары білікті мамандарды даярлау үшін оқу процесінің маңызды бөлігі болып 

табылады және кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда, ғылыми-зерттеу 

институттарында жүзеге асырылады 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 ЖОО-да алған білімдерін практикалық қызметте қолдану; дипломдық жұмысты 

жазуға дайындық. 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MGPGE 6 

2 Модуль атауы Қорытынды аттестаттау модулі 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханды дайындау және тапсыру 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4к.4кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс,қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 "Қорытынды аттестаттау модулінде" студенттердің мамандық бойынша оқыған барлық 

пәндері бойынша білімі бағаланады. Студент дипломдық жұмысты (жобаны) жазады 

және қорғайды немесе кешенді емтихан тапсырады. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Мамандық бойынша барлық оқытылған пәндер бойынша студенттердің білімін 

қорытынды бағалау 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құрауыштарды оқыту 

нәтижелерімен) білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері) 

 

 

 

12.ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Курс  Квартал  ЖББ 

МК 

ЖББ 

ТК 

БП 

ЖОК 

БП 

ТП/mi

nor 

ПП 

ЖОК 

ПП 

ТК 

ҚА Барлы

ғы 

1 

1-2 15 5 10     
30 

3-4 29  1-пр.     
30 

2 

1-2 7  8 15    
30 

3-4   
5 

5-пр. 
20    

30 

3 

1-2   15 15    
30 

3-4   5-пр. 10 15   
30 

4 

1-2    3 15 18  
36 

3-4       12 
24 

Барл

ығы 

 51 5 49 63 30 18 12 240 

 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 

ОК1 + +          

ОК2 + + +         

ОК3   +         

ОК4   + +        

ОК5    +        

ОК6    +        

ОК7         +  + 

ОК8     +       

ПК1     + +      

ПК2      +  +    

ПК3     +  + +    

ПК4       + + +   

ПК5       + + + +  

ПК6       +  + + + 

ПК7        +  + + 
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