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1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

1.1 Бағдарлама циклі:  

Бірінші кезең: бакалавриат 6 деңгей НРК / ОРК / МСКО 

 

1.2 Берілетін нәтиже: 6В07301 "Құрылыс" білім беру бағдарламасы бойынша 

техник және технология бакалавры» 

 

1.3 Жалпы кредит көлемі: 

6В07301 - ҚР Құрылыс ББ бойынша жоғары білімнің білім беру 

бағдарламалары іске асырылады және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен 

тұлғаға 6В07301 - Құрылыс бағыты бойынша техник және технология бакалавры 

біліктілігі (дәрежесі) беріледі 

Бағдарламаны игерудің нормативтік мерзімі, жалпы еңбек сыйымдылығы 

және жоғары білім деңгейіне сәйкес келетін біліктілік 1-кестеде келтіріледі. 

Кесте  1 

ҚР МЖМБС сәйкес 

ББ атауы, коды 

Біліктілігі  

(дәреже) 

ББ игерудің 

нормативтік мерзімі 

Еңбек 

сыйымдылығы 

(кредиттер 

бойынша) 

6В07301 Құрылыс Бакалавр 4 жыл, күндізгі 240 ECTS 

6В07301 Құрылыс Бакалавр 3 жыл, күндізгі 180 ECTS 

6В07301 Құрылыс Бакалавр 2 жыл, күндізгі 120 ECTS 

 

 

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

 

1.5 ББ ерекшеліктері 

6В07301 "Құрылыс" даярлау бағыты бойынша институтта іске асырылатын 

жоғары кәсіптік білімнің білім беру бағдарламасы көрсетілген жоғары кәсіптік 

білім беру бағыты бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде еңбек 

нарығының талаптарын ескере отырып әзірленген құжаттар жүйесі болып 

табылады. Жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім беру бағдарламасы білім 

беру процесін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, 

шарттары мен технологияларын, осы бағыт бойынша түлекті даярлау сапасын 

бағалауды регламенттейді. 

Институт құрылыс саласындағы өндірістегі қажеттіліктерді қанағаттандыру 

үшін "құрылыс" (бакалавриат) бағыты бойынша жоғары білімі бар мамандарды 

кешенді даярлауды жүзеге асырады және жүзеге асырады. 

 

 

 2. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

  

 2.1 ББ мақсаты  

  

Басты мақсат: сәулет – Білім беру бағдарламасы бойынша өз бетінше жұмыс 

істеу үшін мұнай мен газды тасымалдау саласында жоғары білімі бар мамандардың 

сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін, еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті бакалаврларды даярлауға бағытталған оқытудың инновациялық 

технологияларын пайдалану, құзыреттілікке және көптілділікке негізделген білімді 

іске асыру. 
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6В07301 - "Құрылыс" мамандығының ББ "газмұнай құбырлары мен мұнагаз 

сақтағыштарының құрылысы" бағыты бойынша мамандық түлегінің негізгі 

құзыреттерін қалыптастыруға жаңа көзқарас ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы жобалау жұмыстарын орындауға арналған, 

ұйымдастыру-технологиялық, өндірістік-басқару, ғылыми-зерттеу қызметі. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне 

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 

деңгейде тануды, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен профессорлық-

оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауды, сондай-

ақ білім беру сапасын арттыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Осы Ережені негізге ала отырып, осы білім беру бағдарламасын енгізудің 

мақсаттары мыналар болып табылады: 

 - түлекті нақты ұйымды басқару технологиясын әзірлеу, енгізу және 

қолдану саласындағы ұйымдастырушылық және технологиялық қызметке 

дайындау; 

- түлекті басқару процесімен байланысты өндірістік-басқару қызметіне 

дайындау, оның ішінде: өндірісті басқару; 

 - басқарудың тиімді жүйесін құру; басқарушылық шешімдердің тиімділігін 

талдау, өндірістік қызметтің барлық спектрі бойынша бақылауды жүзеге асыру; 

 - түлекті ұйымдар мен кәсіпорындарда сыртқы экономикалық қызметті 

жүзеге асыруға дайындау; 

 - студенттердің бойында кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді тиімді 

шешу үшін қажетті тұлғалық қасиеттерді тәрбиелеу, көптілді және көп мәдениетті 

тұлғаны қалыптастыру; 

 -студенттердің әмбебап құзыреттіліктерін дамыту, соның ішінде кең 

мәдени ой-өрісін, белсенді азаматтық ұстанымын, коммуникациялық дағдыларын, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді дәлелдеу және қабылдау 

қабілетін, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеруін дамыту, өзін-өзі 

дамытуға және этикалық құндылықтар мен салауатты өмір салтын ұстануға 

ұмтылысын қалыптастыру; 

 Техник және технология бакалаврларын даярлаудың модульдік білім беру 

бағдарламасының негізгі міндеттері: 

 - кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын игеру ;  

 - студенттердің жеке білім беру бағдарламаларын таңдауы; 

 - ұйымдардың тапсырыстары бойынша мақсатты даярлауды қамтамасыз 

ету; 

- халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылымдар 

тоғысындағы іргелі курстарды игеру; 

- таңдаған оқыту траекториясы бойынша білім алушылардың теориялық, 

практикалық және жеке дайындықтарын тереңдету; 

 - Еңбек және оқу қызметі процесін өз бетінше бақылау мақсатында білім 

алушылардан олардың барлық белсенді тіршілік әрекеті барысында жаңа білімді өз 

бетінше меңгеру қажеттілігі мен дағдыларын, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі 

дамыту қабілеттерін әзірлеу; 

-кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, 

қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларды тұжырымдай және іс 

жүзінде шеше алатын, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге 

асыра алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау. 

5В072900– "Құрылыс" бағыты бойынша білім беру бағдарламасының (ББ) 

миссиясы - институттың тиісті миссиясына сәйкес құрылыс саласында жоғары 
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білікті, бәсекеге қабілетті, құзыретті кәсіби кадрларды даярлау, таңдаған кәсіби 

қызмет саласында көшбасшы болу. 

 

2.2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Осы білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде әзірленді., Ұлттық 

біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес келеді, аймақтық еңбек 

нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, Дублин дескрипторларымен және 

Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген. 

Мамандықтың білім беру бағдарламасы 6В073 "Сәулет және құрылыс" 

дайындық бағыты бойынша мамандық түлегіне қажетті негізгі құзыреттерді 

қалыптастырудың жаңа тәсілін ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы талдау, ұйымдастыру-технологиялық, өндірістік-

басқару, жобалау, ғылыми-зерттеу қызметін орындауға дайындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне 

қосу бойынша жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны 

еуропалық және халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының Халықаралық 

танылуын қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен 

профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай 

жасауға, сондай-ақ білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Кәсіби бакалавриаттың білім беру бағдарламасы сәулет және құрылыс 

6В07301-" құрылыс " дайындық бағытына сәйкес жоғары оқу орнының білім беру 

бағдарламасын игеруге және іске асыру жағдайларына қойылатын талаптарды 

айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасының тұтастығына оқытылатын модульдердің құрамы, 

тереңдігі және бағыттылығы "сәулет және құрылыс"мамандығы бойынша 

бакалаврға ие болуы керек барлық құзыреттілік топтарын қалыптастыруға қол 

жеткізіледі. 

Экономикалық дамудың заманауи талаптарына жауап беретін мамандарды 

даярлауды "Инженер, өңдеуші және құрылыс салалары"кафедрасы жүзеге асырады. 

Кафедра бакалаврларды шығарады. 

6В07301 "Құрылыс" мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша кадрларды 

даярлау траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 

А: Инженер-жобалаушы ; 

Б:  Құрылыс жөніндегі инженер-технологтар 

 

2.3  Кәсіби қызмет саласы 

 

Кәсіби қызмет саласы келесі салалар болуы мүмкін: Құрылыс машиналарын жасау, 

магистральдық мұнай-газ құбырларын пайдалану, мұнай базасын салу технологиясын 

қолдану. Көптілді оқыту болашақ мамандарға шет тіліндегі кәсіби қызметті тиімді 

жүзеге асыруға: инновациялық жобаларға қатысуға, мамандандырылған шетелдік 

әдебиеттермен жұмыс істеуге, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасуға мүмкіндік 

береді. 

2.4  Кәсіби қызмет объектілері 

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: құрылыс-монтаждау басқармалары мен 

ұйымдары, мұнай өңдеу зауыттары, мұнай-газ кен орындары, құрылыс техникасы мен 

жабдықтарын пайдалану және жөндеу жөніндегі кәсіпорындар, құрылыс жөніндегі 

Акционерлік бірлестіктер болып табылады. 
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2.5 Кәсіби қызмет пәндері 

 

Мамандардың күш-жігері құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және 

жүргізуге, ғимараттар мен техникалық жабдықтарды пайдалану жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдастыруға және жүргізуге, жетекші мамандардың басшылығымен ғылыми-зерттеу 

ұйымдарында жұмыстар жүргізуге бағытталған. 

 

2.6 Кәсіби қызмет түрлері 

 

Бакалаврлар алған теориялық білімдерін іс жүзінде ұйымның қызметі туралы 

ақпаратты алу, талдау, түсіндіру, жалпылау, бағалау және ұсыну арқылы қолдана білуі 

керек. 

6В07301 – "Құрылыс" білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар кәсіби 

қызметтің келесі түрлерін орындай алады: 

өндірістік-басқару қызметі: 

- құрылыстағы магистральдық мұнай-газ құбырларын, мұнай базаларын, 

машиналар мен жабдықтарды салу технологиясы бойынша құрылыс-монтаждау 

жұмыстарын жүзеге асыратын ұйымдарды басқару, құрылыс машиналарын, 

механикалық, электр жабдықтарын және автоматтандыру құралдарын пайдалану және 

жөндеу бойынша резервуарлар мен газгольдерлерді салу технологиясын ұйымдастыру; 

жобалау-конструкторлық қызмет: 

-ғимараттар мен құрылыстарды, инженерлік жүйелерді, механикалық және электр 

жабдықтары мен механикаландыру құралдарын салу және реконструкциялау бойынша 

жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау; 

ұйымдастыру-технологиялық қызмет: 

- құрылыс, жобалау ұйымдары мен кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыру; 

 

2.7 Кәсіби қызметтің функциялары 

1. Мұнай-газ саласының көліктік-коммуникациялық кешені объектілері үшін  

құрылыс  материалдары мен конструкцияларын дайындауды ұйымдастыру; мұнай-газ 

құрылыстарын жобалауды, салуды, оларға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді 

ұйымдастыру; мұнай-газ құрылыстарын салу конструкцияларының сенімділігін 

есептеудің үлгілік әдістерін пайдалану. 

2. Өндірістік процестерге басшылық ету, өндірістік қызмет нәтижелерін талдау;  

мұнай-газ құрылыстарының құрылысына жобалау және құрылыс жұмыстарын орындау, 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарға басшылық жасау; 

Мұнай-газ құрылыстарының техникалық диагностикасы, өлшеу құралдарын қолдану; 

мұнай-газ құрылыстарын сапалы жобалауға, жөндеуге, техникалық қызмет көрсетуге 

және салуға арналған өндірістік және өндірістік емес шығындарды немесе ресурстарды 

талдау және бағалау. 

3. Жаңа технологияларды әзірлеу, Компьютерлік технологияларды пайдалана  

отырып конструкторлық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу; мұнай-газ 

құрылыстарының әртүрлі құрылысы кезінде беріктік пен орнықтылықты есептеу, мұнай-

газ құрылыстарының жаңа және қолданыстағыларын реконструкциялау (жаңғырту) 

жобаларын әзірлеу; мұнай-газ құрылыстарының конструкцияларын дайындау үшін 

құрылыс материалдарын таңдау, техникалық шешімдерді негіздеу; мұнай-газ 

құрылыстарының жаңа және қолданыстағыларын реконструкциялау (жаңғырту) 

жобаларына, мұнай-газ құрылыстарының құрылыстарына, мұнай-газ құрылыстарына 

техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің технологиялық процестеріне техникалық 

тапсырмалар мен техникалық шарттарды әзірлеу, ғылым мен техниканың жаңа 

жетістіктеріне, қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін мұнай-газ құрылыстарының жаңа 
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конструкцияларын жобалау. 
 

  Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер 

 

      Түлектің негізгі құзыреттілігі Жалпы білімділікке, Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттілікке, ұйымдастырушылық-басқарушылық және кәсіби құзыреттілікке 

қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 

6В07301 Құрылыс білім беру бағдарламасы бойынша Дублин дескрипторларын есепке 

ала отырып оқыту нәтижелері бойынша 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 кәсіби қызметте 

бағдарлану ; ; 

- Сұйықтықтар мен газдарды сүзу кезінде жер қойнауында болатын физикалық 

процестерді білу; 

- теңіздегі гидротехникалық құрылыстар мен платформалардың барлық түрлерін 

білу; 

Мұнай және газ кен орындарын игеру технологиясының жалпы принциптерін білу; 

сұйықтықты бетіне көтеру теориясының негіздерін білу; 

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

жөндеу бойынша негізгі технологиялық операцияларды білу; 

- құбырларды гидравликалық есептеу әдістерін білу;;; 

- магистральды құбырлар мен мұнай-газ қоймаларының профилін, жоспарын және 

трассаларын жобалау әдістерін білу; 

- құрылысты жоспарлау, машина жабдықтарын таңдау, мұнай және газ 

кәсіпшіліктерін жайластыру, жұмыс мерзімдерін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; 

- Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздері, Қазақстан 

Республикасындағы және халықаралық қатынастардағы шаруашылық процестерді 

реттейтін заңнамалық нормалар; 

- белгілі бір субъект пен қоғам, адам және қоршаған орта арасындағы тұлғааралық 

қатынастарды реттейтін этикалық және құқықтық нормалар; 

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

ететін табиғи (әлеуметтік, гуманитарлық) пәндер саласында;; 

- қоғамның эволюциясы, мәдениеттердің, өркениеттердің әртүрлілігі, әлеуметтік 

тәжірибе нысандары туралы; 
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- өзара байланысты тұлға мен қоғамның әлеуметтік болмысын қамтамасыз ететін 

объективті заңдар;: 

- оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды практиканың болашақ кәсіби қызметінің 

мақсаттары, міндеттері, мазмұны мен маңызы; 

- ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

 

Білім мен түсініктерді қолдану (Дескриптор В): 

- заманауи ақпараттық ағындарда бағдарлану және қарқынды өзгеретін құбылыстар 

мен процестерге бейімделу;; 

- Ұңғымаларды бұрғылау, мұнай және газ өндіру, құрлықта және теңізде 

көмірсутектерді өндіруді кәсіпшілік бақылау және реттеу, мұнай мен газды құбыр 

арқылы тасымалдау, газды жер астында сақтау, мұнайды, мұнай өнімдері мен 

сұйытылған газдарды сақтау және өткізу саласындағы зерттеулер бағыттары бойынша 

жоспарлар, болжамдар әзірлеу кезінде ақпарат жасау ; 

-ақпаратты бағалау және талдау, алу, сақтау, өңдеу, түсіндіру кезінде ақпараттық 

өзара іс-қимылдың негізгі тәсілдері мен құралдарын, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; ақпаратты қабылдау және 

әдістемелік жинау, мақсаттар қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау және 

Қазақстанның практикасына индустриялық дамыған елдердің озық тәжірибесін енгізу 

қабілетіне ие болу ; ; 

- заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ақпараттың барлық 

түрлерімен жұмыс істеу, ақпаратты іздеуді, өңдеуді және сақтауды ұйымдастыру 

кезінде; 

- кәсіби функцияларды жүзеге 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 жаңа 

білім алу, мұнай-газ саласындағы қоғамдық және базалық геологиялық және техникалық 

пәндер, техника мен технологиялар бойынша жүйелі білімді меңгеру ; ; 

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және халықаралық құқық 

нормаларында көзделген құқықтық өріс шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық 

немесе өзге де қызмет субъектісінің орнықты, орнықты жұмыс істеуі үшін нысандар мен 

әдістерді қолдану кезінде; 

- мұнай өнімдерін тасымалдау және сақтау кезінде техникалық процестерді жүзеге 

асыру және түзету 

- қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі негізгі ұғымдарды салыстырмалы талдау.  

 

Пайымдау (Дескриптор С): 

- кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде идеяларды түсіну, бағалау және 

тұжырымдау дағдыларын меңгеру; 

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

отырып, оңтайлы, неғұрлым тиімді шешімдерді қабылдау және іске асыру кезінде; 

- жүргізілген жұмысты талдау кезінде мұнай және газ өнімдерін тасымалдау және 

зерттеу бойынша жұмыстардың реттілігін білу. 

- тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану және өнеркәсіптік кәсіпорындарды игеру 

үшін жаңа идеялар мен бастапқы деректерді алу үшін жобалау-сметалық жұмыстарға 

зерттеулер жүргізе білу; 

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

кезінде нормативтік құжаттарды қолдана білу; 
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Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

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

өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; 

- ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру қабілеті; 

- іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және адамгершілік нормалар мен мінез-

құлықты меңгеру; 

- берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай, Тиімді коммуникациялар құру; 

- көпшілік алдында сөз сөйлеу мәдениетінің ережелерін сақтау; 

- пікірталас кезінде өз ұстанымын дәлелдеу, сендіру қабілеті, 

- шешендік өнерді, ауызша және жазбаша сөйлеу сауаттылығын меңгеру, өз 

жұмысының нәтижелерін көпшілік алдында ұсыну, білім алушылардың уәждемелік 

саласын дамыту мақсатында презентацияның барабар нысандары мен әдістерін таңдау, 

олардың мамандық бойынша пәндерді қызығушылықпен оқуға деген ынтасы; 

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

әлеуметтік өзара іс-қимылда тиімді жұмыс істеу қабілеті; 

- әртүрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік 

әріптестермен тәжірибе алмасу және көптілді қоғам құру үшін осы тілдің ана тілдерімен 

еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде диалог 

ұйымдастыру; 

- сындарлы диалог жүргізу дағдыларын меңгеру; 

- ұтқырлық, икемділік тәсілдерін меңгеру; ымыраға келу, өз пікірін ұжымның 

пікірімен байланыстыру; 

- мамандарға да, маман еместерге де ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер 

туралы хабарлау мүмкіндігі. 

 

Әмбебап құзыреттер (ӘҚ): 

ӘҚ-1 Тілдер саласындағы құзыреттер 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру. 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеу қабілеті. 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ағымдағы құжаттаманы сауатты 

құрастыру қабілеті. 

- Көпмәдениетті, көпэтносты және көпконфессиялы қоғамда сындарлы диалог 

құру, қарым-қатынас жасау біліктері мен дағдылары, педагогикалық ынтымақтастыққа 

қабілетті болу. 

- Кәсіби халықаралық қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы 

аясында қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

 

ӘҚ-2 Компьютерлік құзыреттілік 

- Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

- Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті. 

- Ақпараттық технологияларды және бұқаралық ақпарат құралдары тарататын 

әлеуметтік ақпаратқа сыни көзқарасты меңгеру. 

- Заманауи ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру. 

- Қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу әдістерін, оны түрлендіруді, 

сақтауды және беруді меңгеру. 

- Білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану мүмкіндігі. 

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

түсіндірудің негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау және 

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

болуы. 
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ӘҚ-3 Оқу құзыреті 

-Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында жаңа білім алу 

және үйрену, осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

- Күнделікті кәсіби қызметке және білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білім 

алу дағдыларын меңгеру. 

- Әр түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі. 

- Ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және осы негізде әрекет ету 

мүмкіндігі. 

 

ӘҚ-4 Әлеуметтік құзіреті 

- Өз қызметінде негіз қалаушы мемлекеттік құжаттарды және Қазақстан 

Республикасының нормативтік актілерін басшылыққа алу қабілеті. 

- Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу 

қабілеті. 

- Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу қабілеті. 

- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті. 

- Проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті. 

- Патриотизм, құрмет көрсету, ашық болу қабілеті. 

 

ӘҚ-5 Этикалық құзыреттер 

- Мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық пен 

гуманизмге ие болу. 

- Этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті. 

- Барлық басты кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан 

қойылатын барлық заманауи талаптарға жауап беру. 

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

нормаларын меңгеру қабілеті. 

- Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда тиісті түрде шарлау мүмкіндігі. 

- Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын 

болу; этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты 

ауытқуларға төзбеушілікке ие болу; азаматтық жауапкершілікке және этикалық мінез-

құлық ережелерін сақтауды талап етуге ие болу. 

 

ӘҚ-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 қабілеттілік. 

- Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу 

кезінде оларды пайдалануды жоспарлау қабілеті. 

-Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті. 

- Бастамашылық пен кәсіпкерлікке қабілеттілік. 

 

 

ӘҚ-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер 

-Бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдерін табу қабілеті. 

- Дербес ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті. 

- Ұжыммен жұмыс кезінде кәсіби мәселелерді шешудің әртүрлі нұсқаларын өз 

бетінше әзірлеу және ұсыну мүмкіндігі. 
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- Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапты қарау. 

- Мақсат қою және оларға жету мүмкіндігі. 

- Бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру, бастама көтеру және нәтижеге жауап беру 

мүмкіндігі. 

- Өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды пайдалана 

отырып, идеяларды қалыптастыру және оларды іске асыру қабілеті. 

- Қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және проблемаларды 

шешу мүмкіндігі. 

- Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер 

қабылдауы үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру; 

- Деректер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 

 

ӘҚ-8 Коммуникативтік құзыреттілік 

 

- Командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну 

қабілеті. 

- Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі. 

- Ымыраға келе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру. 

- Жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға 

қатысу мүмкіндігі. 

- Өз міндеттерін шығармашылықпен және ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-

қимыл жасай отырып, ұжымдағы жұмысқа дайын болу. 

 

ӘК-9 Құндылық және мәдениетаралық құзыреттер 

- 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 олардың кәсіби қызметінде 

оларға назар аудару. 

 

ӘҚ-10 Өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты 

ауыстыруға дайындық 

- Заманауи ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті. 

- Кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және 

ұтқыр болу. 

- Белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық 

сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру. 

- Жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау қабілеті, 

кәсіби және әлеуметтік қызметті көрсету. 

- Халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. 

- Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу 

қабілеті. 

- Жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті. 

- Өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау 

мүмкіндігі. 

 

Кәсіби құзыреттер (КҚ): 
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КҚ-1 Есептік-экономикалық құзыреттер 

-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 

мүмкіндігі. 

КҚ-2 Талдамалық, ғылыми-зерттеу құзыреттері 

-Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, 

талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті. 

- Тапсырмаға сәйкес Экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдарды 

таңдау, есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу мүмкіндігі.  

- Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты 

теориялық және экономикалық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және 

мазмұнды түсіндіру қабілеті. 

- Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және 

түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

пайдалану қабілеті. 

- Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және 

шетелдік статистика 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 пайдалану мүмкіндігі. 

КҚ-3 Жоспарлы-экономикалық құзыреттер 

- Кәсіпорын қызметін жоспарлау ережелері мен рәсімдерін әзірлеу және қолдану, 

оның экономикалық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру қабілеті. 

- Нарық жағдайында бизнестің мінез-құлық үлгілерін құру және экономикалық, 

оның ішінде сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде тәуекелдерді басқару 

бойынша ұсынымдар әзірлеу қабілеті. 

- Ұйым (компания) саясатының маркетингтік, коммерциялық, инвестициялық және 

өзге де түрлерінің іс-шараларын дайындауға және өткізуге қатысу қабілеті. 

- Кәсіпорын мен басқаруды ұйымдастырудың экономикалық қызметінің 

практикалық мәселелерін кәсіби түрде шеше білу, шаруашылық жүргізуші субъектіні 

неғұрлым тиімді дамыту, персоналды ынталандыру, кәсіпорын қызметін бақылау 

нұсқаларын таңдау қабілеті. 

-Кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіру 

жөніндегі ұсынымдарды әзірлеуді және іске асыруды жүзеге асыру қабілеті.  

 

КҚ-4 Жобалық құзыреттер 

-Жаңа кәсіпорынды ұйымдастыруға, техникалық қайта жарақтандыруға, жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорынды қайта құру мен кеңейтуге, өнімнің жаңа түрлерін енгізуге 

қатысты жобалық есептерді дайындау мен жүргізуді, арнайы құжаттаманы (техникалық-

экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т.б.) әзірлеуді жүзеге асыру, сондай-ақ 
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әзірленетін жобалардың стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін 

бақылауды жүзеге асыру қабілеті. 

- Белгісіздік факторын ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау мүмкіндігі. 

- Еңбек процестері мен жұмыс орындарын жобалау әдістерін меңгеру, еңбекақы 

төлеу мен еңбекке ынталандырудың заманауи нысандарын әзірлеу. 

- Басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни бағалау және критерийлерді 

ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу қабілеті 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдер және ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарлар. 

 

КҚ-5 Құзіреттілікті дамыту 

- Өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне ұмтылу. 

-Математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар 

саласында оқу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті.  

- Кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін, 

сондай-ақ көшбасшылық қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды 

игеру дағдыларын меңгеру. 

- Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіне білу қабілеті, 

кәсіби қызметті орындауға Жоғары ынтасы болуы тиіс. 

 

КҚ-6 Креативті құзыреттер 

- Инновациялық қызмет саласында білімді, кәсіби қызметті қайта құру дағдылары 

мен дағдыларын меңгеру, авторлық жаңашыл идеяларды іске асыру, стандартты емес 

және балама шешімдерді табу, жаңа идеяларды шығаруға,сыни ойлауға қабілетті болу. 

- Проблеманы тұжырымдай білу, оны шешуге креативті көзқарас; шығармашылық 

қабілеттерді дамыту әдістемелерін меңгеру; жинақталған тәжірибені шығармашылықпен 

пайдалана білу және жаңа әдістемелер жасау. 

- Шығармашылық міндеттерге қызығушылықтың көрінісі, стандартты ұсынылған 

схема бойынша ғана емес, әрекет ету қабілеті. 

- Шығармашылық міндеттерді шешуге жоғары уәждеменің болуы, қолда бар 

білімді креативті пайдалану, басқару процесінің басқа қатысушыларының 

шығармашылық қызметін ұйымдастыру қабілеті. 

 

КҚ-7 Ұйымдастырушылық құзыреттер 

-Экономика саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, нормативтік-

нұсқаулық құжаттаманы білу, ағымдағы құжаттаманы әзірлеу дағдылары мен 

дағдыларын меңгеру. 

-Сала кәсіпорнында өндірістік процестерді ұйымдастыра білу, кәсіпорынның 

ұйымдық-басқару құрылымдарын, бөлімшелер туралы ережені, лауазымдық 

нұсқаулықтарды әзірлеу. 

- Ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті 

көрсету. 

 

КҚ-8 Сараптамалық-талдамалық құзыреттер 

- Талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық 

ақпарат құралдарының қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті.  

- Статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау қабілеті. 

- Мәселені анықтау және талдау қабілеті, қорытындыларды дәлелдеу және 

ақпаратты сауатты пайдалану мүмкіндігі. 
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3.ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Нәтиже 

коды 

Нәтижені тұжырымдау 

РО 1 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның 

аса маңызды үш құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, 

жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу, мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, 

Тарихи, сондай-ақ әлеуметтік-гуманитарлық тақырыптар бойынша 

пікірталастар кезінде өз ұстанымын түсіндіру, сендіру қабілеті, тиімді 

коммуникациялар құра білу, Қазақстан мәдениетінің базистік 

құндылықтарын және мәдениетінің өркениеттегі орнын білу, моральдық 

сана құндылықтарын іске асыру және күнделікті практикада адамгершілік, 

адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс 

істей білу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік 

тетіктерін іске қосу; білім алушыға мәдениетаралық коммуникация 

процесіне қатысуға және алған білімдерін теориялық және практикалық 

қызмет процесінде қолдануға мүмкіндік беретін коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту. 

РО 2 Кәсіби қызметте жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдылықтарын 

қолдану, Математикалық талдау және модельдеу, теориялық және 

эксперименттік зерттеу әдістерін қолдану 

РО 3 Кәсіби қызмет барысында туындайтын есептеу-талдау міндеттерін шешу 

үшін физика-математикалық аппаратты пайдалану; өндірісті 

орналастыруды аумақтық жоспарлау мен басқаруды, елдің қорғаныс 

қажеттіліктерін, экологиялық бағдарламаларды іске асыру кезінде табиғи 

ресурстарды қорғау мен ұтымды пайдалануды картографиялық қамтамасыз 

ету; геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеу; карталарды жасау, 

редакциялау, басып шығару. 

РО 4 Мұнай және газ ұңғымаларын салу, жөндеу, қайта жаңарту және қалпына 

келтіру, Мұнай және газ өндіру, ұңғымалық өнімді жинау және дайындау, 

көмірсутек шикізатын тасымалдау және сақтау кезінде пайдаланылатын 

технологиялық жабдықты пайдалану және қызмет көрсету; 

РО 5 Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін ұңғымаларды бұрғылауды, мұнай мен 

газ өндіруді, көмірсутектер алуды кәсіпшілік бақылауды және реттеуді, 

мұнай мен газдың құбыржол көлігін, газды жер астында сақтауды, 

мұнайды, мұнай өнімдері мен сұйытылған газдарды сақтауды және өткізуді 

жүзеге асыратын бастапқы өндірістік бөлімшелердің жұмысын 

ұйымдастыру 

РО 6 Стандартты қолданбалы есептік және графикалық бағдарламалық 

пакеттерді пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес инженерлік 

ізденістер жүргізу әдістерін, бөлшектер мен конструкцияларды жобалау 

технологиясын иелену 

РО 7 Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, көмірсутектерді өндіру, жинау, 

дайындау, тасымалдау және сақтау объектілерінің жобалық және жұмыс 

және технологиялық құжаттамасын жасау үшін жобалаудың білімін, 

заманауи әдістері мен бағдарламалық құралдарын қолдану қабілеті 

РО 8 Құрлықта және теңізде, көмірсутекті шикізатты тасымалдау мен сақтауда 

әртүрлі мақсаттағы ұңғымаларды салу, жөндеу және пайдалану кезінде 

технологиялық процестерді жүзеге асыру және түзету; студенттердің 

өндірістік жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы талаптарын игеруі. Нормативтік-құқықтық актілерді, өртке 

қарсы қауіпсіздікті, өндірістегі жарақаттануды және олардың себептерін, 
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өндірістік санитарияны, жазатайым оқиға кезінде алғашқы көмек көрсетуді 

зерделеу. өндірістік міндеттерді орындау процесінде қауіпсіздік техникасы. 

РО 9 Жобалау есептерінің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін 

жүргізу, жобалау және техникалық жұмыс құжаттамасын әзірлеу, 

аяқталған жобалау-конструкторлық жұмыстарды ресімдеу, әзірленетін 

жобалар мен техникалық құжаттаманың ғимаратқа, стандарттарға, 

техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін 

бақылау қабілеті 

РО 10 Орындаушылар ұжымының құрамында ғимараттар мен құрылыстарды 

пайдаланудың инновациялық технологияларын дамыту үрдістері мен озық 

ғылыми-техникалық тәжірибені талдау қабілеті. 

РО 11 Инновациялық идеяларды жүзеге асыру әдістерін меңгеру, Өндірісті 

ұйымдастыру және адамдардың жұмысын тиімді басқару, сапа 

менеджменті жүйесін құру үшін құжаттаманы дайындау 

РО 12 Ақпаратты түсіндіру жұмысының өнімділігін арттыру үшін ғаламдық 

компьютерлік желілерде және басқа IT-технологияларда ақпаратпен жұмыс 

істеу қабілеті, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс 

істеу дағдысы 
 

 

 

4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес 6В07301 "Құрылыс" білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалаврларды дайындау. Білім беру бағдарламасының құрылымы пәннің 

міндетті компоненттерінің саны мен көлемімен, оларды оқыту тәртібімен, бақылау 

түрлерімен және оқыту циклінің баламалы бөліктерімен (таңдау бойынша пәндер) 

реттеледі. 

Білім беру бағдарламасының құрылымы құзыреттілікті қалыптастыруды 

қамтамасыз ететін тараулар мен циклдерді (пәндер, практика) меңгеру үшін жүйелі 

түрде көрініс табады. 

Оқу мерзімі - 4 жыл Берілетін дәреже – 6В07301 "Құрылыс" ББ бойынша технолог 

және ткхника бакалавры 

№ Циклдер мен пәндердің атауы Жалпы еңбексыйымдылығы 

Академиялық сағаттар Академиялық 

кредиттер 

1 2 3 4 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклі(ЖББ)   1680 көп емес   56 көп емес 

 

 

 

 

1) 

Міндетті компанент   1530 көп емес  51 көп емес 

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Казақ  (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 240 8 

Дене дайындығы 240 8 

2) ЖОО компоненті  150 кем емес  5 кем емес 

2 Базалық пәндер циклі (БП)   3360 көп емес 112 көп емес 

1) ЖОО компоненті   
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5. ББ мазмұны (оқу жоспары) 
Модуль 

коды 

Модуль құрамдастары Цикл және 

компонент 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академиялық 

кредиттер саны 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(5-бөлімнің 

кодтары) 

ескертпе 

1 квартал 

MS2.1 Mat 1201  Математика БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

MOKSM 
1.3 

KRYa 1101  Қазақ (орыс) 
тілі 

БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

  

MSPZ 1.2 

VS 1102 Мәңгілік ел 
Kr 1102 Өлкетану 

OAKK 1111 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 
Rel 1110 Дінтану 

ЖББП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

  

1 квартал қортындысы 15   
2 квартал 

MSN 1.1 
SIK 1105 Қазіргі заманғы 

Қазақстан тарихы 
ЖББП (МК) 

Мемлекеттік 
емтихан 

5 
  

MOKSM 

1.3 

KRYa 1106  Қазақ (орыс) 

тілі 
БП (ЖООК) 

Компьютерлік 

тестілеу 
5   

 Mat 1202  Математика БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

2 квартал қортындысы 15   
3 квартал 

MSN 1.1 Fil 1101 Философия ЖББП (МК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

MOKSMM
S2.11.3 

IKTNAYa 1117  
Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылышн 
тілінде) 

ЖББП (МК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

IYa 1115  Шет тілі ЖББП (МК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

3 квартал қортындысы 15   
4 квартал 

MOKSM 
1.3 

IYa 1115  Шет тілі ЖББП (МК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

 
 

MFKS 1.4 FK 1120 Дене шынықтыру ЖББП (МК) Диф. зачет 4   

3 Базалық пәндер циклі (БП)   1800 кем емес  60 кем емес 

1) ЖОО компоненті   

4 Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

 Қорытынды  7200 кем емес 240 кем емес 

 Қосымша 4 

Мемлекеттік жалпыға 

міндетті 

жоғары білім беру 

стандартына 
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MSPZ 1.2 

PS 2121 Саясаттану және 
әлеуметтану 

Kult 2123 Мәдениеттану 
EMORK ҚР этносаясаты 

және ұлтаралық 
қатынастар 

ЖББП (МК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

MVS 2.2 
UOP 1205  оқу-танысу 

тәжірибесі 
БП (ЖООК) есеп 1   

 4 квартал  қортындысы 15   

Барлығы 1 курс қортындысы 60   

1 квартал 

MSPZ 1.2 

OAKK 1111 Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 
RV 1110Дінтану 

OP  2123 Құқық негіздері 

ЖБП (МК) 

 
 

Компьютерлік 
тестілеу 

3   

MFKS 1.4 FK 1120 Дене шынықтыру ЖБП (МК) Диф. зачет 4   

MS2.1 Fiz 2208  Физика1,2 БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

 
IG Инженерлік геодезия  

IK Инженерлік 
картография 

БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
3   

1 квартал қортындысы 15   
2квартал 

MTTD 2.3 

IM Инженерлік механика БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

 
 

СМ Құрылыс 
материалдары  БП (ЖООК) 

Компьютерлік 
тестілеу 

5 
 

 

MPTMNO 
2.3 

PNO 2216 Мұнай газ 
саласындағы кәсіпкерлік 

TM 3216Тайм менеджмент 
NN 3216 Салық және 

салық салу 
HM 3216 HR-менеджмент 
BP 3216 Бизнес жоспарлау 
ОК 3216Каучинг негіздері 

РР 3216 Кәсіпкерлік 
негіздері 

БП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

2 квартал қортындысы 15   

3квартал 

MTTD 2.3 
Саулет 

БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

Құрылыс конструкциялары 
БП (ЖООК) 

Компьютерлік 

тестілеу 
5   

MSTMM 

Құрылыс машиналары 
және жабдықтары 

Мұнайгаз құбырларының 
машиналары мен 

жабдықтары 
Құрылыстағы жабдықтар 

БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

3 квартал қортындысы 15   
4квартал 

MRPOND 
2.5 

 

AIE 2211 Балама энергия 
көздері 

BK 2211  Қазақстан 

Биоресурстары 
EM 2211 Эко – 

менеджмент 

БП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

Құрылыс механикасы  БП (ЖООК) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

PP 2203  Өндірістік 
тәжірибе 

БП (ЖООК) Есеп  5   
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4 квартал қортындысы 15   

 Барлығы 2 курс қортындысы 60   

1квартал 

MS2.1 
Rob 3215 Робототехника 

I 3215Инжеренинг 
БП (ТП) 

Компьютерлік 
тестілеу 

5   

MTTD 2.3 

Мұнай және мұнай 
өнімдерін сақтау және 

тасымалдау объектілерінің 
тазарту құрылыстары 

БП (ЖООК) другое 5   

MSOAiITU
vOS 2.5 

 

Құрылыстағы сметаларды 
шығаруды автоматтандыру 
3D модельдеу элементтері 

бар АЖЖ негіздері 

IT басқару 
Құрылыстағы өндірісті 

автоматтандыру негіздері 

БП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

1 квартал қортындысы 15   
2квартал 

MSOAiITU
vOS 2.5 

 

Заманауи IT бағдарламалар 
Технологиялық 

процестерді басқарудың 
автоматтандырылған 

жүйелері 

БП (ТП) другое 5 

 

 

MOOSiTB
OSO 2.5 

 

Мұнай-газ саласы 
объектілеріндегі қоршаған 

ортаны қорғау 
Қауіпсіздік техникасы 

және еңбекті қорғау 
Қауіпсіздік техникасының 
ұлттық және халықаралық 

стандарттары 

БП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

MNCSGNP
GNH 2.8 

Газ-мұнай құбырларының 
сорғы және компрессорлық 

станциялары 
Мұнай мен газды 
тасымалдау және 

сақтаудың ресурс-энергия 
үнемдеу технологиялары 

БП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5 

 

 

2 квартал қортындысы 15   
3квартал 

MNCSGNP
GNH 2.8 

Сорғы және 
компрессорлық 

станцияларды салу және 
пайдалану 

Мұнай-газ объектілерінің 
сенімділігі 

Мұнай базалары мен газ 
қоймалары 

БП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

OTTT 2.9 

Мұнайды құбырмен 
тасымалдау жабдығы 

Құбыр көлігі объектілерін 
салу 

БП (ТП)) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

DO 5.1 
PUIAYa 3302 Ағылшын 
тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 
ПП (ТП) 

Компьютерлік 
тестілеу 

5 
 

 

3 квартал қортындысы 15   
4квартал 

MRNGM 
2.9 

PP 3223 Өндірістік 
тәжірибе  

БП (ТП) Есеп  5   

MTBSiKR
GH 3.1 

Геотехника 1 

Газсақтағыштар 
Газ қоймаларын салу және 

күрделі жөндеу 

ПП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   
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Сұйықтар мен газ 
механикасы 

Топырақ механикасы 
Құрылыстағы геодезия 

және картография 

DO 5.1 
PUIAYa 3304 Ағылшын 
тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 
ПП(ЖООК 

Компьютерлік 
тестілеу 

5   

4 квартал қортындысы 15   
Барлығы  3 курс қортындысы 60   

1 квартал 

 
MRNGM 

2.9 

Құрылыстардың жай-күйін 
зерттеу 

БП (ТП) 
Компьютерлік 

тестілеу 
3   

MTBSiKR
GH 3.1 

Құрылыс өндірісінің 
тезнологиясы 1 

Резервуарлар мен 
газгольдерлерді салу 

технологиясы 

Газмұнай құбырларымен 
сақтағыштардың  

құрылыстарын коррозияға 
қарсы қорғау 

ПП(ЖООК 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

MTBSiKR
GH 3.1 

Мұнайсақтағштар ПП(ЖООК 
Компьютерлік 

тестілеу 
5   

DO 5.1 

PUPRAYa 2301 Ағылшын 

тілінде ауызша және 
жазбаша сөйлеу 

практикасы 

ПП(ЖООК 
Компьютерлік 

тестілеу  
5   

1 квартал қортындысы 18   

2 квартал 

MSGNPGN
H 4.2 

 

 

 
 

Мұнай-газ қоймаларын, 
мұнай-газ құбырларын 

салу және салу 
технологиясы 

Арнайы құрылыстарды 
салу технологиясы 

Мұнай-газ 
құрылыстарының негіздері 

мен іргетастары. 
Ғимараттар мен 
құрылыстардың 

инженерлік жүйелері 

ПП(ТП) 

 

Компьютерлік 
тестілеу 

 
8   

 

Күрделі жағдайларда 
мұнай-газ құбырлары мен 

мұнай-газ қоймаларын 
салу. 

Магистральдық құбырлар 

ПП (ТП) 

 
Компьютерлік 

тестілеу  5   

 
DO 5.1 

MSYaK 4311 Халықаралық 
стандартталған тілдік 

курстар 
ПП (ЖООК) 

Компьютерлік 
тестілеу  

5 
 

 

2 квартал қортындысы 18   
3 квартал 

 
PP 4312  Дипломалды 

тәжірибе 
БП (ЖООК) Есеп  12   

4 квартал 

 
Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан 

  8   

 
Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 
  4   

Барлығы 3 және 4 квартал қортындысы 
Барлығы 4курс қортындысы 

Барлық кредит саны: 240   
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6 ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

2) Философия 

3 Модульді жасаушылар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-модуль иесі Білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Білім беру пәндері 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3 квартал (1 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

10 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі 

тарихы, Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы " жобасының қазақстандық бірегейлікті, 

халықтың өзін-өзі тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықтағы зияткерлік серпіліс 

қажеттілігімен байланысты міндеттерді іске асырудағы оның орасан зор рөлімен 

шартталған. Қазақстандық қоғамның алға қойған мақсаттарын табысты іске асыру 

үшін рухани және идеялық өзегі болуға тиіс, бұған қоғамдық сананы жаңғырту 

тетіктерін ашатын және рухани мәдени дәстүрлердің сабақтастығына негізделген 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді. 

11. Мақсаты  

Ц1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

беру; студенттердің назарын мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму 

проблемаларына және тарихи-мәдени процестерге бағыттау. 

Ц2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның 

негізгі бөлімдері, проблемалары және болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды 

зерттеу әдістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы  Коды 

КК1 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 талдау және дәлелді ақпарат негізінде қазіргі 

заманғы проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті 

Ц1 

КК2 Философияның тарихи дамуы контексінде онтология мен метафизиканың 

негізгі мазмұнын сипаттай алады, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті 

проблемаларына қатысты өзінің адамгершілік ұстанымын тұжырымдай 

және сауатты дәлелдей алады,Кәсіби саладағы проблемалардың 

философиялық мазмұнын анықтауға өзекті зерттеу жүргізе алады және 

талқылау нәтижелерін ұсына алады. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 
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орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік 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: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ  

1 Модуль коды MSPZ2 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

 

1) Саясаттану және Әлеуметтану 

2) Мадениеттану 

3) ҚР этносаясаты және ұлтаралық 

қатынастарОсновы  антикоррупционной 

культуры 

4) Дінтану, 

5) Құқық негіздері 

6) Мәңгілік ел 

7) Өлкетану 

3 Модульді жасаушылар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Кафедра-модуль иесі Білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Білім беру пәндері 100 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
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кафедрасы 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 кв  

2,4      кв 

1 кв   

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

13 

9 Модуль 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 зерттейді, 

олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. 

Аталған ғылыми пәндер арасындағы өзара іс-қимыл ақпараттық толықтыру; 

интегративтілік; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; 

нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының ортақтығы; қалыптасқан қабілеттер 

ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі ұсыну қағидаттары 

негізінде жүзеге асырылады. 

Дінтануды зерттеу-адамзаттың бай мәдени мұрасымен танысу. Адамның 

ғаламның ғылыми, философиялық және діни суреттері, адам өмірінің мақсаты мен 

мәні, білім формаларының әртүрлілігі және олардың ХХІ ғасырдағы жұмыс істеу 

ерекшеліктері туралы идеялары адамдар интеллектінің дамуындағы шешуші 

тенденциялар болып табылады. Бұл өз кезегінде қоғамның тұрақты дамуының 

маңызды факторы болып табылады. 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" пәнін оқу кезінде сабақтарды 

өткізудің әртүрлі нысандары қолданылады: дәріс, семинар, кейс - стади, дебаттар, 

миға шабуыл, коучинг, копинг-стратегия, тренинг және басқа да интерактивтік 

нысандар мен оқыту әдістері. Материалды зерделеу нысаны мен әдістері 

мамандықтың ерекшеліктері мен оқыту траекториясын ескере отырып 

айқындалады. 

"Тәрбие", "этникалық тәрбие", "ұлттық тәрбие"ұғымдарының мәні. Ұлттық тәрбие 

идеалы контексінде болашақ мамандардың ұлттық тәрбиесін өзектендіру. 

Бұл модуль студенттерге адам қоғамының өмірінің ерекше бөлігі ретінде 

саясаттың, мемлекеттің, саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен 

тарихи дамуы саласындағы білімдерін, сондай-ақ адам психологиясы, танымдық 

процестер психологиясы, тұлғаның дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі физикалық 

және психикалық дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

"Мәңгілік Ел"ұлттық идеясының үш құрамдас бөлігі контексінде болашақ 

мамандардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру моделі. "Мәңгілік Ел" ұлттық 

идеясы-ұлттық тәрбиенің әдіснамалық негізі. Ұлттық саясат және "Мәңгілік Ел" 

ұлттық идеясы ҚР Президентінің стратегиялық құжаттары мен Жолдаулары 

аясында. "Ұлттық идея", "ұлттық рух", "ұлттық идеал"ұғымдарының мәні. 

"Ұлттық Көшбасшы", "ұлттық элита". Полиэтникалық қоғамдағы ұлттық идея мен 

ұлттық идеалдың этномәдени және азаматтық түсінігі. Олардың бірлігі мен өзара 

байланысы. Қазақстанның ұлттық идеясы: этникалық сәйкестендіруден және 

бірігуден келісімге дейін. 

11. Мақсаты 

Ц1  "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында 

айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

Ц2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм 
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рухының, тарихи сана-сезімнің және әлеуметтік есте сақтаудың, кәсібилік пен 

бәсекеге қабілеттілік рухының даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді 

мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы  Коды 

КК3 модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу 

пәндерін қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік 

білімді (ұғымдарды, идеяларды, теорияларды), қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саяси модуль пәндерін базалық білу 

жүйелеріндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде,оқытылатын 

пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен идеяларының мазмұны 

негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы 

жағдайлардың табиғатын түсіндіру және түсіндіру, белгілі бір оқу пәні 

контекстінде және модуль пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде 

зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалануды алгоритммен 

ұсыну, әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан 

қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді 

ескере отырып, оның даму перспективаларын жобалау; 

Ц1 

КК4 Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық 

қоғамды жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін, 

қазақстандық қоғамның құндылықтар жүйесіне, қоғамдық, іскерлік, 

мәдени, құқықтық және этикалық нормаларына арақатынасы тұрғысынан 

коммуникацияның әртүрлі салаларындағы әртүрлі жағдайларды талдау; 

Ц2 

КК5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның 

аса маңызды үш құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, 

жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу) 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

5) жобалар әдісі (әсіресе кәсіби тілді қолдану саласында өз тәжірибесі мен 

құзыреттілігін жетілдіру және түрлендіру). 

14 Бағалау әдістері 

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

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

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

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

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

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу 

Казахстана.  

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

сознания».-Астана, 2017   

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

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

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

Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с. 
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8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

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

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, 

полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: 

Питер, 2002. — 688 с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

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

сознания». – Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 
 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды OKSM3 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылш. тілінде) 

2) қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 

3 Модульді жасаушылар Ыгылова А.К., Матжанова М.А.,Кубашева Д 

4 Кафедра-модуль иесі "Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау" кафедрасы, "Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар" 

кафедрасы» 

5 

 

Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Тіл және әдебиет 

бойынша 

мұғалімдерді 

даярлау 

"кафедрасы» 

50 

"Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар" 

кафедрасы» 

50 

6 Модульді игеру ұзақтығы 

 

1,2,3,4 квартал  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

25 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (информатика, 

қазақ тілі,ағылшын тілі) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы 

білім беру пәні бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге 
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арналған. 

"Қазақ тілі" рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы аясында тіл үйренудің жаңа 

форматына және студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған. 

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің 

жаңартылған мазмұнын зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі мен маңызын сыни түсіну 

қабілетін қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыру, әртүрлі қызмет 

түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 

білімі мен дағдыларын игеру. 

11. Цели модуля 

Ц1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және 

өңдеу әдістерін, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру 

тәсілдерін қалыптастыру. 

Ц2 қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін тілді қолданудың барлық 

деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби қарым – қатынас құралы ретінде-А1 қарапайым деңгейі 

және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін қазақ тілін меңгеру. 

Ц3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік (В1, 

жалпыеуропалық құзыреттілік) деңгейінде шет тілдік білім беру үдерісінде 

студенттердің коммуникативтік құзыреттілігі. Білім алушылардың дайындық 

деңгейіне байланысты курсты аяқтау сәтінде білім алушының тілдік деңгейі 

жалпыеуропалық құзыреттіліктің В1 деңгейінен жоғары болған кезде 

жалпыеуропалық құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы  Коды  

КК6 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын 

және даму үрдістерін түсіндіру,нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым 

қолайлы технологияны таңдауды негіздеу, ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеу әдістері,ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске 

асыру тәсілдері, компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын 

сипаттау, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары, деректерді 

жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен 

желілердің бағдарламалық және аппараттық қамтылымын қолдану, 

ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдау және 

негіздеу. 

Ц1 

КК7 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесі мен мақсаттардың 

прагматикалық мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу 

құралдарын дұрыс таңдау және пайдалану,мәтіннің нақты мазмұнын 

жеткізу, қорытынды жасай білу, бүкіл мәтіннің және оның жекелеген 

құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттау, мәтіндік 

ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін ашу, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрата 

және хабарлай білу,, ауызша қарым - қатынасқа қатысушылардың 

әрекеттерін бағалау, таныс немесе бейтаныс сұхбаттасушыға әсер ету 

үшін ақпаратты пайдалану; 

Ц2 

КК8 Түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді 

серіктестің, осы деңгейдегі мәтін авторларының коммуникативті 

ниеттерін салыстырады және таңдайды,коммуникативті ниетке сәйкес 

келетін сөйлеу/қарым-қатынас формалары мен түрлерін логикалық 

Ц3 
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құрылымы бар сөйлеудің тиісті түрімен салыстырады және 

таңдайды,тиісті тілдік құралдарды дұрыс таңдау және орынды қолдана 

отырып, олардың зерттелетін тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына 

сәйкестігін ескере отырып, нақты фактілерді қолдану деңгейлерін 

жіктейді, беделді пікірге сілтеме жасайды.; сөйлеу мінез-құлқы 

коммуникативті және танымдық тұрғыдан негізделген, коммуникативті 

акт құрудың стратегиясы мен тактикасын біледі, сөйлеу тақырыбы мен 

грамматикалық дұрыстығы шеңберіндегі лексикалық жеткіліктілікке 

негізделген сөйлеуді дұрыс интонациялық түрде қалыптастырады. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

1. білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік 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: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 1.4 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модульді жасаушылар Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модуль иесі  

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
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5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра 

 

%қатысу  

 100 

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

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модуль пререквизиттері Дене шынықтыруды оқыту оқушылардың жалпы 

білім беретін мектептің оқу бағдарламасы 

деңгейінде алған біліміне негізделеді. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес дене дайындығын қарастыратын 

"дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқытуға бағытталған. Бағдарлама пәннің 

даму деңгейіне қойылатын талаптар контекстінде бүкіл оқу барысында оқытушы мен 

студенттің бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін және кәсіби қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру құралдары 

мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін қалыптастыру; дене жүктемелерін, 

жүйке-психикалық күйзелістерді және болашақ еңбек қызметіндегі қолайсыз 

факторларды тұрақты түрде ауыстыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы  Коды 

ОК1 

 

өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындығы мен қабілеті; 

Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделгіш дене шынықтыру 

дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайындығы; 

метапәндік: танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және 

әлеуметтік практикада пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу әрекеттерін 

(реттеуші, танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті; өзіндік 

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 шынықтыру іс-әрекетінің әртүрлі нысандары 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-жеке 

және әлеуметтік-кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай 

өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуін, 

терминологияны меңгеруін көрсету, алынған білімді пайдалану; дербес практикалық 

сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті аттестациялық нормативтерді орындауға жіберудің міндетті шарты: 

- оқу семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің 

талаптарын орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жағдайының қажетті деңгейін 

қамтамасыз ететін оқу сабақтарына қатысу тұрақтылығы; 

- дене шынықтыру даярлығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Сабақтан ұзақ мерзімге босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру 
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топтарының студенттері Дене шынықтыру және спорт кафедрасында келесі 

нормативтік талаптар негізінде аттестаттаудан өтеді: 

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім 

деңгейін бағалау»; 

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға көрсетілімдер мен 

қарсы көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша 

тақырыптың өз бетінше игерілуін бағалау; 

- сауықтыру және бейімделген дене шынықтыру мәселелері бойынша кафедраның 

ғылыми-зерттеу жұмысына студенттердің қатысуы. 

15 Әдебиеттер  

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

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

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

Феникс, 2012. - 444 c.  

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

Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

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

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

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

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

 
 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSTEMiOOS5 

2 Модуль атауы STEM модулі-құрылыс саласындағы білім 

1) Робототехника / Инжинеринг 

2) Математика I Математика II 

3) Физика I Физика II 

 4) инженерлік геодезия / инженерлік 

картография 

3 Модульді жасаушылар Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар " кафедрасы» 

4 

5 

Кафедра-модуль иесі 

Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

Кафедра  % қатысу  

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар " 

кафедрасы» 

80 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы 

20 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 кв  

1,2 кв  

1 кв 2 

1 кв  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

24 

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

оқыту жалпы білім беретін мектептің оқу 

бағдарламасы деңгейінде қарапайым 
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математиканы оқу кезінде оқушылардың алған 

біліміне негізделеді.  

3) Математиканы оқыту жалпы білім беретін 

мектептің оқу бағдарламасы деңгейінде 

қарапайым математиканы оқу кезінде 

оқушылардың алған біліміне және "Математика" 

пәніне негізделеді»  

4) физиканы Оқу 1 және 2 математиканы, 1 және 

2 физиканы оқу кезінде оқушылардың алған 

біліміне негізделеді . 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

9 Модуль сипаттамасы 

  робототехникалық жүйелерді прогрессивті, көрнекі және сонымен бірге пайдалы 

бөлім ретінде модельдеу – оның алдыңғы қатарлы жетістіктерін сіңірген 

робототехника. Сонымен бірге, роботты-техникалық жүйелердің құрылысы мен 

жұмысының, қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана 

отырып, экономикалық мәселелерді қосымшалармен модельдеуге, талдауға және 

шешуге көмектесетін математикалық аппаратты игерудің негізгі теориялық 

ережелері қарастырылады; 

10 Модуль мақсаттары 

Ц1  техникалық жобалау, модельдеу және дизайн саласындағы дағдылар. Білім беру 

саласында робототехника бойынша заманауи әзірлемелерді пайдалану, олардың 

негізінде студенттердің сабақтан тыс белсенді қызметін ұйымдастыру; физика, 

информатика және математикамен пәнаралық байланыстарды іске асыру; 

студенттердің бірқатар кибернетикалық міндеттерді шешуі, олардың 

әрқайсысының нәтижесі жұмыс істейтін механизм немесе автономды 

басқарылатын робот болады 

Ц2 Инжинирингтің мақсаты ұйымдық құрылымды жеңілдетуге, әртүрлі ресурстарды 

пайдалануды қайта бөлуге және азайтуға, клиенттердің қажеттіліктерін іске 

асыру мерзімдерін қысқартуға, оларға қызмет көрсету сапасын арттыруға 

бағытталған материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды жүйелі түрде 

қайта құру болып табылады. 

Ц3 бұл пәннің теориялық материалына кіретін негізгі ұғымдарды, заңдар мен 

әдістерді зерттеу. Студенттерге инженерлік және экономикалық пәндерді де, 

арнайы курстарды да оқуға қажетті жоғары математика бойынша белгілі бір білім 

беру. 

Ц4 - студентті физика саласындағы әртүрлі әдістермен жұмыс істеуге үйрету; 

- физика теориясы мен әдістерінің көмегімен сапалық және сандық модельдерді 

құру; 

-ғылыми-техникалық салада есептер дайындауды; техниканың жаңа объектілерін 

жасауды және технологияларды жақсы түсінуді үйренеді. 

Ц5 - Инженерлік геодезия ізденістер кезінде, әртүрлі ғимараттар мен құрылыстарды 

жобалауда, салуда және пайдалануда, пайдалы қазбаларды барлау кезінде, 

сондай-ақ табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғау кезінде орындалатын 

геодезиялық жұмыстардың әдістерін зерделейді 

12 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы  Коды 

ПК1  техникалық құрылғылардың (соның ішінде компьютерлердің) 

қолданылу саласы және мақсаты; негізгі ақпарат көздері; ақпарат түрлері 

және оны ұсыну тәсілдері; негізгі ақпараттық объектілер және олардың 

әрекеттері; ақпаратты енгізу, шығару және өңдеу үшін компьютердің 

 Ц1 
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негізгі құрылғыларының мақсаты; компьютермен жұмыс істеу кезіндегі 

қауіпсіз мінез-құлық және гигиена ережелері. Сондай-ақ, суреттер, 

схемалар, эскиздер, сызбалар (қағаз және электрондық тасығыштарда) 

пайдалана отырып, қызмет объектісі туралы қажетті ақпаратты алуға; 

қызықты тетіктерге арналған бағдарламалар жасауға және іске қосуға; 

робототехникада пайдаланылатын негізгі ұғымдар: мотор, еңкею 

датчигі, қашықтық датчигі, порт, ажыратқыш, USB-кабель, мәзір, 

құралдар панелі. 

ПК2 өндірісті басқарудың негізгі теориялық аспектілерін және кәсіпорындағы 

өзгерістерді басқаруды 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 процестер инжинирингі жобаларын іске асырудың тиімділігін 

бағалау. 

Ц2 

ПК3 бакалаврларда табиғат заңдары туралы логикалық ықшам білім жүйесі 

ретінде қазіргі математика туралы түсінік қалыптастыру. Жаңа 

технологияларды құруда және техникалық құралдарды басқаруда 

математика заңдарын қолдануға қажетті бұл білім мен дағдылар осы 

мамандық түлектерінің сәтті кәсіби қызметінің негізі ретінде 

қарастырылуы керек. 

Ц3 

ПК4 - студенттердің ғылыми дүниетанымын және қазіргі әлемнің физикалық 

дүниетанымын қалыптастыру; 

- студенттердің теориялық негіздерін, іргелі заңдарын, физикалық 

зерттеу әдістерін қолдану біліктері мен дағдыларын, классикалық және 

қазіргі заманғы физика теориясын олардың кәсіби қызметінің негізі 

ретінде қалыптастыру. 

Ц4 

ПК5 Осы пән аясында инженерлік құрылыстарды іздестіру, жобалау 

және салу кезінде орындалатын инженерлік-геодезиялық жұмыстар 

зерттеледі. Инженерлік-геодезиялық желілерді құруды, бөлу 

жұмыстарын, атқарушылық түсірілімдерді, азаматтық және өнеркәсіптік 

ғимараттардың, жолдар мен көпірлердің, жер асты 

коммуникацияларының, гидротехникалық құрылыстардың, 

Метрополитен тоннельдерінің, электр беру және байланыс желілерінің, 

магистральдық құбырлардың құрылысын геодезиялық қамтамасыз етуді 

іздестіру әдістері баяндалған. 

Спутниктік технологияларды геодезиялық пайдалану, кадастрды 

геодезиялық қамтамасыз ету, құрылыстардың деформациясын бақылау, 

сертификаттау, лицензиялау, Геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру 

және оларды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша 

мәліметтер берілді. 

Ц5 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту;   

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту;  

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары;   

4) кейс-стади;   

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 
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Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

1. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по высшей математике для 

экономических специальностей.- Алматы: Гылым, 2007.- 336с.  

2. Казешев А.К., Шумаева О.В., Ибрагимова С.А. Математика. Руководство по 

выполнению СРС. – Алматы: Экономика, 2014. – 160с. 

3. Математика. Руководство к выполнению СРС.- Алматы: Экономика, 2012.- 226с. 

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика\ пер. с 

19-го англ.изд.- М.: ИНФРА –М,2013 

5. Носова С.С. Экономическая теория для бакалавров учебное пособие\ С.С. Носова, 

В.И. Новичкова.- 3-е изд.- Москва: КНОРУС,2015.-368с. 
 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды МTTD06 

2 Модуль атауы Теориялық техникалық пәндер модулі 

Инженерлік механика 

Құрылыс материалдары 

Сәулет 1 

Құрылыс конструкциялары 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу  

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы 

100 % 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3 квартал  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

20 

9 Модуль пререквизиттері Математика1,2; Физика 1,2; Инженерлік 

геодезия 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы  

Теориялық техникалық пәндер модулі механизмдер мен машиналар теориясы, 

материалдардың кедергісі сияқты мұнай-газ саласындағы мамандықтардың оқу 

жоспарына кіретін жалпы инженерлік-техникалық пәндерді зерделеу үшін қажетті 

негіз болып табылады. Сондай-ақ құрылыс конструкцияларын, құрылыс 

материалдары мен магистральдық құбыр жүйелерін, газ-мұнай қоймаларын салу 

технологиясын, мұнай мен газды тасымалдау кезінде қажетті гидравликалық 

есептерді орындаудың практикалық дағдыларын меңгереді. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Инженерлік механиканы Зерттеудің мақсаты-материалдық денелер қозғалысымен 

байланысты және теориялық механика негізінде қазіргі заманғы техниканың 
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арнайы пәндері мен негіздерін игеру үшін ғылыми және теориялық базаны 

дайындау. 

Пәннің мақсаты: студенттердің құрылымдық элементтердің беріктігі, қаттылығы 

және тұрақтылығы үшін күштер мен қарапайым есептеулердің әсерінен болатын 

материалдық денелердің тепе-теңдік күштері мен шарттары туралы теориялық 

білім алуы. 

Пәннің міндеттері: статика, кинематика және динамиканың негізгі ұғымдары мен 

анықтамалары бойынша терең білім жинақтау, алынған білімді мұнай 

жабдықтарын, Мұнай және газ құбырларын есептеу, салу және пайдалану 

әдістерін зерттеумен байланысты практикалық мәселелерді шешу үшін қолдану. 

Ц2 "Құрылыс материалдары" Оқу мақсаты құрылыс мамандықтарының студенттеріне 

арналған арнайы пәндер тобына жатады. Нақты Құрылыс материалдарын 

пайдалану мүмкіндіктері мен тиімділігін терең білу болашақ инженерге 

техникалық талаптар мен эстетикалық сұраныстарға жауап беретін берік 

құрылымдарды жобалауға және салуға мүмкіндік береді. Құрылыс материалдары 

құрылыстың негізін құрайды деп айтуға болмайды. 

Бұл сәулет, құрылыс өндірісінің технологиясы, Құрылыс конструкциялары, 

экономика және т.б. сияқты арнайы құрылыс пәндерін зерттеуге негізделген 

негізгі курс. 

Ц3 Бұл пәнді соңғы заманауи ғимараттардың студенттеріне оқытудың мақсаты 

ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік жобалау негіздері, принциптері 

стандартты параметрлер және оларды қолдану әдістері туралы ережелер білім 

беру; 

Ғимараттар мен құрылыстардың конструктивтік элементтерін, сәулеттік жобалау 

әдістерін зерделеу, құрылыс материалдарының жетілдірілген түрлерін таңдау; 

оңтайлы конструктивтік шешімдерді таңдау арқылы экономикалық тәсіл. 

Жүктемелерді және салмақ түсетін конструкцияларға әсер етуді есептеу 

әдістемесіне сәйкес; жүктеме және салмақ түсетін конструкцияларға әсер етудің 

есептеу схемаларымен танысу. 

Ц4 "Құрылыс конструкциялары" пәнінің мақсаты ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылымдық элементтерін, сәулеттік жобалау әдістерін зерттеу,құрылыс 

материалдарының жетілдірілген түрлерін таңдау болып табылады.; 

Студенттерді ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың заманауи принциптері 

туралы білім алуға үйрету 

12 Оқу нәтижелері 

 1) пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

- статиканың негізгі ережелері; 

- құрылымдық элементтерді беріктік пен қаттылыққа есептеудің негізгі әдістері 

мен принциптері, сондай-ақ инженерлік құрылымдарды ұтымды жобалау 

бойынша ұсыныстар. 

Теориялық ережелерді меңгеру нәтижесінде студент: 

- статиканың негізгі аксиомаларын және мүлдем қатты денелер үшін алынған 

тепе-теңдік жағдайларын біле отырып, оларды кішкене Деформацияланатын және 

кез-келген өзгеретін денелерге қолданыңыз; 

- деформациялардың қарапайым түрлеріне (созылу-қысу, бұралу, ығысу, 

статикалық анықталатын жүйелердегі иілу) арналған Конструкция элементтерінің 

беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына есептеулер жүргізу, соның ішінде 

қазіргі заманғы бағдарламаларды пайдалану. 

- Теориялық механика негіздері бойынша алған теориялық білімдерін 

практикалық есептерді шешуде қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент меңгеруі керек оқытылатын пәннің негізгі 

мазмұны өз мамандығы үшін болашақта пәнді игеру дағдыларына бағытталған: 
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- қолданбалы есептерді шешу; 

- беріктікке есептеудің үш түрін орындау бойынша: тексеру, есептеу-жүктемені 

анықтау, жобалаудың заманауи тәсілдерін пайдалану; 

- қаттылыққа есептеулер жүргізу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент құзыретті болуы керек-практикалық әдістер 

туралы түсінікке ие болу және оларды басқа жалпы инженерлік және арнайы 

пәндерді оқуға дайындық саласында қолдану. 

2) курсты игеру нәтижесінде студент құрылыс материалдарының негізгі 

ерекшеліктері мен қасиеттерін, сапалық сипаттамалардың ерекшелігін меңгеруі 

тиіс; студент бұйымдардың ауқымды номенклатурасы арасынан олардың 

қасиеттері мен құрылымының ерекшеліктерін салыстыру арқылы қажетті құрылыс 

материалдарын таңдай білуі тиіс. 

3) Осы пәнді оқу кезінде студенттер білуі керек: 

- Заманауи сәулет және елді мекендер құрылысының дамуы 

оларды біріктіретін қалалық құрылымның білім деңгейін,іскерлігін және өзара іс-

қимыл дағдыларын білу, 

- Қала маңындағы және табиғи-климаттық кешендерді жобалау және салу; 

факторларының әсері. 

- Ғимараттардың негізгі түрлері. 

- Ғимараттарды жобалау негіздері. 

- Құрылыстағы біріздендіру,типтеу туралы түсінік. 

Студенттер білуі керек: 

- Көлемді жобалау схемаларына және функционалдық мақсаттарға сәйкес 

әртүрлі құрылыс тапсырмаларын орындай білу. 

- Елді мекендер құрылысының жағдайын талдау. 

- Аз қабатты тұрғын үйлерді жобалау, оларды орналастыру 

4 "Құрылыс конструкциялары-1" пәнін оқу нәтижесінде студенттер: - 

материалдардың негізгі физикалық-механикалық қасиеттерін; - Құрылыс 

конструкцияларын шекті жай-күйлерге есептеу әдісінің негізгі ережелерін білуі 

керек; меңгеруі керек:- конструктивтік элементтердің кернеулі жай-күйінің түрін 

анықтау; - неғұрлым үнемді конструктивтік шешімді таңдау; - негізгі көтергіш 

элементтерді есептеу мен конструкциялауды орындау; - Нормативтік, нұсқаулық 

және техникалық әдебиетті сауатты пайдалану. дағдысы болу керек: - металл, 

темірбетон, ағаш және пластмасса туралы ғылымның қазіргі жағдайы туралы 

білім; осы материалдардан жасалған құрылыс конструкцияларын есептеу әдістерін 

жетілдірудің негізгі бағыттары туралы; - неғұрлым үнемді нұсқаларға қол жеткізу 

үшін неғұрлым тиімді конструктивтік шешімдерді таңдау бойынша; - әртүрлі 

материалдардан жасалған негізгі салмақ түсетін конструкциялардың қималарын 

сапалы және сандық бағалау. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. рефлексивті тәсілге негізделген студенттерге бағытталған оқыту 

білім алушы тарапынан; 

2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 
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 1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Учебник, М., 1994. 

2. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. М. : Н., 1979г. 

3. Александров А.В. и др. Сопротивление материалов. Высшая школа, 2003г. 

4. Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. Пособие для 

вузов  

/ Под ред. О.Э.Кепе. – М.: Высшая школа, 1989. 

5. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учеб. 

Пособие.  

М., Наука, 1986, СПб: “Лань” 2002. 

6. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: Учебное  

пособие под ред. А.А. Яблонского. М.: Наука, 1998 

7. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Высш. 

шк.,  

2011г. 

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

школа, 2000. 

9. Домокеев А.Г. Строительные материалы.- М.: высшая школа, 1989 г-495с. 

10.  Попов Л.Н. Строительные материалы и детали– М: Строй издатель, 1973 

г.- 

392с. 

11.  Горчаков Г.И. Строительные материалы. – М.: высшая школа, 1981-472с 

12.  Попов Л.Н. Лабораторный практикум по предмету «Строительные 

материалы  

и детали». – М.: Строй издатель, 1988.-222 м. 

13.  Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия, М.,Высшая  

школа, 2001 

14.  Комар А.Г. Строительные материалы и изделия, М., Высшая школа,        

1983. 

15.  Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине 

«Строительные           

       материалы и изделия», М., ИНФРА-М, 2005 

16.  Воробьев В.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных  

       материалов. – М.: Высшая школа, 1978. – 248 с. 

17.  Горчаков Г.И. и др. Технология металлов и сварка. – М.: Высшая школа,  

      1977г.- 362 с. 

18. Андрианов Р.А. Лабораторные работы по материаловедению для  

отделочников,М., «Высшая школа», 1988. 

19. Раздаточный лекционный материал 

20. Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции:  

      Справочник.-М.: Высшая школа, 1990. 

21.  Раздаточный материал по лабораторным занятиям 

22.  Глушко И.М., Глущенко Н.Ф., Космин А.В. Дорожно-строительные  

материалы. 

23. Сборник задач., Харьков, «Вища школа», 1987. 

24.  Лысенко Е.И., Котлярова Л.В., Ткаченко Г.А., Трищенко И.В., Юндин А.Н.  

Современные отделочные и облицовочные материалы, Ростов-на –Дону,              

Феникс,2003. 

25.  Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы, М.,  

      Стройиздат, 1986. 

26.  Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. М., Высшая школа,  2000. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPiTMNO 2.4 

2 Модуль атауы Мұнай-газ саласындағы кәсіпкерлік және 

тайм менеджмент модулі 

Мұнай-газ саласындағы кәсіпкерлік 

Салықтар және салық салу 

Уақытты басқару 

HR-менеджмент 

Бизнесті жоспарлау 

Кәсіпкерлік құқық 

3 Модульді жасаушылар Бизнес басқару және құқық кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Бизнес басқару және құқық кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % қатысу 

Бизнес басқару және 

құқық кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2кв,  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері  

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) студенттердің Қазақстан Республикасында қолданылатын салық салу жүйесінің 

теориялық және әдіснамалық негіздерін білуін және салық төлеушінің бюджетке 

жарнасына жататын салық сомасын есептеу мен төлеу бойынша практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған 

3) басқару пәндері саласындағы қолданбалы пән болып табылады. Уақытты 

басқару-бұл өз ресурстарын басқару ғана емес, сонымен қатар жеке өмірді 

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

деңгейлерде басқаруға арналған 

4) олардың арасында әлеуметтік, басқарушылық, экономикалық және әлеуметтік 

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

мүмкіндік береді. Кадр қызметі қызметкерінің лауазымдық міндеттеріне 

персоналды ұстап қалу, уәждеу және бейімдеу жөніндегі арнайы бағдарламаларды 

әзірлеу, білікті қызметкерлерді іріктеу және оларды бағалау, Кадрлық аудит, 

персоналды оқыту, кадрлық жоспарлау кіреді 

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

тәсілдері, бағалары, ықтимал пайдасы, кәсіпорын қызметінің негізгі қаржы – 

экономикалық нәтижелері туралы объективті түсінік береді, тәуекел аймақтарын 

айқындайды, оларды төмендету жолдарын ұсынады. Бизнес-жоспар компанияның 

қызмет саласына, ауқымына, меншігіне және ұйымдық – құқықтық нысанына 

қарамастан пайдаланылады. Ол кәсіпорынды басқарумен байланысты ішкі 

міндеттерді де, басқа фирмалармен және ұйымдармен байланыс пен қарым-

қатынас орнатуға байланысты сыртқы мәселелерді де шешеді. 

6) кәсіпкерліктің нормативтік және құқықтық негізі. Кәсіпкерлік құқық 

субъектілері олардың жіктелуі және заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің 

құқықтық мәртебесі. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Бәсекелестіктің құқықтық 
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кепілдіктері. Тану ұғымы және мәмілелер түрлері. Кәсіпкерлер тауар 

айналымында қолданатын негізгі шарттар. Кәсіпкерлік қызметтегі құқық 

бұзушылық үшін жауапкершілік 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  

 

 

 

 

 

Ц2 

Нақты салық түрлерін практикалық есептеу дағдыларын игеру, салық әсерінің 

әртүрлі құралдарын зерттеу,салық заңнамасын зерделеу, тиімді 

ұйымдастырушылық мақсаттар үшін технологияларды пайдалану,нарықтық 

жағдайда ұйымның мақсаттары мен даму Стратегиясына қол жеткізудің тиімді 

тәсілдерін негіздеу және таңдау мақсатында бизнес-жоспарлаудың әдістері мен 

нысандары. 

Оқушыға өзін-өзі басқаруға, өзін-өзі бақылауға және өзін-өзі көрсетуге мүмкіндік 

беру; 

жеке жұмыс жоспарын құру, сонымен қатар есеп беру құжаттамасында тәжірибе 

нәтижелерін, әсерлер мен алынған ақпаратты көрсету. экономикалық сала 

мекемелері мен қызметтерінің типологиясы; 

функционалдық міндеттері және қызметтің адамгершілік-этикалық нормалары 

мамандар, мекемелер, экономикалық сала ұйымдары. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы  Коды 

ОК5 Студенттер басқа міндетті төлемдердің салықтарын, салық салудың 

мақсаты мен негізгі принциптерін, нақты салық 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, бизнес-жоспарды әзірлеу кезеңдері мен 

құрылымын,бизнес – жоспарлау әдістемесін білу; 

Ц1 

ОК8 Студенттердің мұнай-газ саласындағы әлеуметтік жауапкершілігін, 

кәсіби бағытын және тұрақтылығын қалыптастыру. 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. 1. білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. 3. рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

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

Караганда, 2017г. – 124с. 
 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MRPiOND2.5 

2 Модуль атауы Табиғатты ұтымды пайдалану модулі 

және мұнай-газ ісі негіздері 

AIE 2211 баламалы энергия көздері 

BK 2211 Қазақстанның биоресурстары 

EM 2211 эко – менеджмент 

3 Модульді жасаушылар Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар " кафедрасы» 

4 Кафедра-модуль иесі Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар " кафедрасы» 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар " 

кафедрасы» 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 кв 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 1) пән дәстүрлі емес энергия түрлерінің негізгі түрлерін (күн, жел, биогаз 

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

ортаны ластаудың негізгі көздерін зерттейді 

2) ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бағыттары мен орталықтары. 

Қазақстанның шикізат өсімдіктерін зерттеудің негізгі кезеңдері. 

3) үш басқару құралы. Иерархия, мәдениет, нарық. "Экологиялық басқару" және 

"экологиялық менеджмент"ұғымдарындағы айырмашылықтар. Экологиялық 

басқару және экологиялық менеджмент функциялары. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  студенттердің даму перспективалары саласындағы білімдерін және жылу және 

атом энергетикасында қолданылатын дәстүрлі энергия көздеріне балама энергия 

көздерін игерудің әлемдік және отандық тәжірибесін қалыптастыру болып 

табылады. Сондай-ақ оқушылардың экологиялық дүниетанымын және қоршаған 

ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану тұрғысынан өзінің 

кәсіби қызметін бағалау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Студенттерді 

Қазақстанның өсімдіктер мен жануарлар әлемі ресурстарының әртүрлілігімен, 

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 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы Коды 
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ОК7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК7 

1-2) студенттер балама көздердің эксперименттерін келтіруге; 

балама көздердің негізгі сыныптамаларын баламалы 

қондырғылардың параметрлерін есептеудің негізгі заңдарын; 

энергияның дәстүрлі емес көздерін пайдаланудың негізгі 

технологиялары мен тәсілдерін; балама көздерді сыныптау 

қағидаттарын пайдалануға; балама қондырғылардың 

параметрлерін есептеу үшін қолданылатын негізгі заңдарды 

пайдалануға тиіс - жаңа әдістер мен технологияларды пайдалану 

жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалауға; баламалы 

көздердің пайдаланылуын сыныптауға тиіс.; негізгі заңдар және 

оларды балама көздерді есептеу үшін қолдану мүмкіндігі. - табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану нормалары мен ережелерін 

пайдалану әдістері. 

3) мұнай-газ саласы кәсіпорындарындағы өндірістік қызметтің 

экологиялық салдарларын талдауға және болжауға; экобиоқорғау 

техникасын пайдалануға; қоршаған орта мен жер қойнауын мұнай-

газ өндірісінің техногендік әсерінен қорғау тәсілдерін қолдануға 

міндетті. Биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің жүйелі 

жағдайын; таралу аудандары мен олардың мекендеу орындарын; 

жекелеген түрлерін есепке алу әдістерін; негізгі ресурстық 

түрлердің биомассасын анықтау әдістерін көрсету. Алған 

білімдерін практикалық қызметте және биологиялық циклдің басқа 

пәндерін әрі қарай оқу кезінде және мамандық бойынша әрі қарай 

пайдалану. 

4) мұнай-газ саласы кәсіпорындарындағы өндірістік қызметтің 

экологиялық салдарларын талдауға және болжауға; экобиоқорғау 

техникасын пайдалануға; қоршаған орта мен жер қойнауын мұнай-

газ өндірісінің техногендік әсерінен қорғау тәсілдерін қолдануға 

міндетті. Биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің жүйелі 

жағдайын; таралу аудандары мен олардың мекендеу орындарын; 

жекелеген түрлерін есепке алу әдістерін; негізгі ресурстық 

түрлердің биомассасын анықтау әдістерін көрсету. Алған 

білімдерін практикалық қызметте және биологиялық циклдің басқа 

пәндерін әрі қарай оқу кезінде және мамандық бойынша әрі қарай 

пайдалану. 

Ц1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) 2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) 3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ  

1 Модуль коды 2.5 MSTMM 

2 Модуль атауы Модуль Құрылыс техникасы, машиналар 

және механика 

1) құрылыс машиналары мен жабдықтары\ 

мұнай-газ құбырлары машиналары мен 

жабдықтары\құрылыстағы жабдықтар 

2) Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау 

және сақтау объектілерінің тазарту 

құрылыстары 

3) Құрылыс механикасы 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,4 кв  
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1 кв  

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Мұнай-газ өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік модулі студенттерді 

еңбек және еңбекті қорғау туралы заңнаманың негізгі ережелерімен таныстырады. 

Қызметкерлердің денсаулығын қорғау, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз 

ету, Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларды жою мемлекеттің әлеуметтік 

саладағы басты міндеттерінің бірі болып табылады 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Пәннің мақсаты-құрылыстағы ғылыми-техникалық прогресті жеделдетудегі 

құрылыс машиналарының жалпы құрылымын және маңыздылығын зерттеу 

құрылыс кешенін дамытудың негізгі бағыттарымен белгіленген міндеттер; 

- студенттерді тағайындау бойынша біліммен қамтамасыз ету қажеттілігі, 

негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеу 

салу кезінде оларды тиімді пайдалану мақсатында 

өнеркәсіптік, көліктік және азаматтық құрылыстар. 

Пәнді оқытудың мақсаты білім алушыларда құбырларды салу кезінде әртүрлі 

машиналар мен жабдықтарды қолдану саласында білімді және берілген 

критерийлер мен шарттарға сәйкес нақты жұмыстарды орындау үшін 

жиынтықтарды немесе жекелеген машиналарды таңдау дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады 

Ц2 "Мұнай және мұнай өнімдерін сақтау және тасымалдау объектілерінің тазарту 

құрылыстары" пәнін оқытудың мақсаты инженерлік-механикалық бейіндегі 

болашақ мамандарды газ-мұнай құбырларын салу кезінде және олардың жұмысы 

кезінде машиналар мен жабдықтарды пайдалану негіздеріне үйрету, алынған 

білімді практикалық міндеттерді шешу үшін пайдалану дағдыларын үйрету. 

Ц3 Пәннің мақсаты-техника және технология бакалаврын кәсіби қызмет мәселелерін 

шешуге дайындау. Техника және технология бакалавры білуі тиіс: құрылыс 

материалдарының негізгі қасиеттерін және олардан конструкция элементтерін 

дайындау технологиясын.; 

өзекті жүйелерді беріктікке, қаттылыққа, тұрақтылыққа есептеудің инженерлік 

әдістерін түсіну. 

Өзекті конструкцияларды есептеуге есептеу техникасын қолдану дағдысының 

болуы. 

12 Оқу нәтижелері 

Код Сипаттамасы Коды 

ОК7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге: 

-көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарының 

құрастыру схемалары, олардың ерекшеліктері мен мақсаты; 

- пайдалану шарттары, жұмыс режимдері және жабдықты 

пайдалану тиімділігін арттыру жолдары; 

- құрылыс машиналары мен жабдықтарының даму тенденциялары. 

Білу: 

-құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде машиналар мен 

жабдықтардың өнімділігін есептеу, сондай-ақ тораптардың, 

бөлшектер мен механизмдердің жалпы типтік есептеулерін 

жүргізу. 

Ц1 
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Меңгеруі: 

- құрылыс өндірісінде құрылыс машиналары мен жабдықтарын 

тиімді пайдалану әдістерімен. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білуге: 

Жер қазатын, көліктік, жүк көтергіш машиналардың өнімділігін 

есептеуді орындау үшін нормативтік-техникалық база болып 

табылады. 

Білу: 

Типтік мәселелерді шешу үшін критерийлерді тағайындаңыз, 

техниканы таңдап, жер қазу, бұрғылау және басқа жұмыстардың 

технологиялық процесінің параметрлерін таңдаңыз. 

Меңгеруі: 

Жер қазатын көлік, жүк көтергіш-монтаж машиналары, 

құбырларды тазалауға және оқшаулауға арналған жабдық, бекіту-

реттеу арматурасы 

Пәннің міндеті-машиналар мен жабдықтардың жалпы құрылымын, 

олардың параметрлерін, жұмыс процестерін, негізгі құрылымдық 

пайдалану сипаттамаларын зерттеу. Пәнді оқығаннан кейін 

студент: 

білуге: 

- машина жасау мен көлікті одан әрі жетілдіру қажеттілігі туралы 

Үкіметтің шешімі тұрғысынан құрылыс машиналары мен 

жабдықтарын одан әрі дамытудың негізгі бағыттары мен 

перспективалары; - құрылыс машиналары мен жабдықтарының 

номенклатурасы, жұмыс істеу принципі мен мақсаты;-құрылыс 

машиналары мен жабдықтарының негізгі техникалық-пайдалану 

және техникалық - экономикалық көрсеткіштері; - құрылыс 

машиналары мен жабдықтарын пайдалану тиімділігін арттырудың 

негізгі қағидаттары; - машиналар мен жабдықтардың пайдалану 

қасиеттерін сақтау әдістері; - құрылыс машиналары мен 

жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

шарттары; - құрылыс машиналары мен Көлік құрылысындағы 

жабдықтарға қойылатын негізгі экологиялық және эргономикалық 

талаптар. 

істеуі керек: - өнімділігі бойынша өзара байланысты құрылыс 

машиналары мен жабдықтар жиынтығын қалыптастыру; - 

машиналарды пайдаланудың нақты жағдайларында ұтымды 

пайдалану; - көтергіш-көлік машиналарының негізгі параметрлерін 

анықтау; - құрылыс машиналары мен жабдықтарының өнімділігі 

мен тарту есебінің параметрлерін анықтау; - жол құрылысы 

кәсіпорындары жабдықтарының өнімділігі мен қажетті қуатын 

анықтау. 

2) "Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау және сақтау 

объектілерінің тазарту құрылыстары" пәні бойынша мұнай мен 

газды магистральдық құбыржолдары арқылы айдауға арналған 

машиналар мен жабдықтар, сондай-ақ магистральдық 

құбыржолдары бойында бар негізгі жабдық: мұнайды жинауға 

және дайындауға арналған жабдық, жылыту пештері, жылу 

алмастырғыштар, сыйымды жабдық, қырғышты енгізу және 

қабылдау тораптары, құбыржол арматурасы, бақылау және есепке 

алу жүйелерінің жабдығы мен аспаптары зерделенеді. 
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Сондай-ақ, магистральдық құбыр салу кезінде қолданылатын 

машиналардың, агрегаттар мен жабдықтардың құрылғылары, 

жұмыс қағидаттары және оларды пайдалану қарастырылады: 

дайындық жұмыстарына арналған машиналар, роторлы 

траншеялық экскаваторлар, құбыр төсегіштер, құбырды 

траншеясыз төсеуге арналған машиналар, құбырды тазалауға және 

оқшаулауға арналған машиналар, құбырды ішкі тазартуға арналған 

жабдықтар, магистральдық құбырды гидравликалық сынауға 

арналған машиналар, құбырды суасты төсеуге арналған машиналар 

мен жабдықтар. 

3) "Құрылыс механикасы" пәнін оқу нәтижесінде» 

білім алушы: 

білуге: 

- құрылыс механикасының теориялық негіздері; 

- өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңыздылығы, кәсіби 

мамандықты орындауға Жоғары уәждемесі бар; 

қызмет; 

білу: 

- логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және ауызша 

және жазбаша сөйлеу; 

- логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және ауызша 

және жазбаша сөйлеу; 

- кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің 

жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау, оларды тарту; 

шешу үшін тиісті физика-математикалық аппарат 

меңгеруі: 

- жаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдарын 

Математикалық талдау және модельдеу, теориялық және 

эксперименттік зерттеу әдістерін қолданады. ; 

- ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістері, тәсілдері 

мен құралдары, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс істеу дағдылары. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 6) 6) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

7) 7) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

8) 8) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

9) 9) кейс-стади; 

Жоба әдісі.   

14 Бағалау әдістері 

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

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 
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Метод. Рек. К изучению курса / Г.С. Камерилова; Нижегор. Гос. Пед. Ун-т. – 

Н.Новгород: НГПУ, 2009 – 110 с. 

30. Петрова Е.Н. Экологический аудит: ситсемы экологического менеджмента: 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды МSOAiITUNGO09 

2 Модуль атауы Мұнай-газ саласындағы Автоматтандыру және 

IT басқарудың заманауи негіздері 

1. Құрылыстағы сметаларды шығаруды 

автоматтандыру 
2. 3D модельдеу элементтері бар АЖЖ негіздері 

3. IT басқару 

4. Өндірісті автоматтандыру негіздері 
5 заманауи IT бағдарламалар 

6. Технологиялық процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы  

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2 кв  
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7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

10 

9 Модуль пререквизиттері Пәндерді оқу жалпы білім беретін мектептің оқу 
бағдарламасы деңгейінде Элементарлық 

математиканы, физика мен информатиканы оқу 

кезінде, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылш.), Жоғары математика, 
физика. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 IT-технологияларды қолдану арқылы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды 

пайдалану тиімділігі едәуір артты. Мұнай мен табиғи газды өңдеу кезінде болатын 

процестерді зерттеу және бақылау жаңа мұнай-газ өңдеу және мұнай-газ химиясы 

кәсіпорындарында шикізатты өңдеудің тиімді әдістерін жасауға мүмкіндік береді. 

Мұнай және газ өңдеу саласындағы ақпараттық технологияларды қолдану тіркеу 

мен бақылауды автоматтандыруға дейін азаяды, тұтастай алғанда мұнай-газ өңдеу 

өнеркәсібі кәсіпорындарының міндеттерін шешу үшін әзірленген 

телемеханизациямен және автоматтандырылған басқару жүйелерімен сәтті 

үйлеседі. 

11. Цели модуля 
Ц1  Пәннің негізгі мақсаты-студентті компьютерлік бағдарламаларды қолдануға 

үйрету және дербес компьютерде сметалық есептерді жасай білу, техникалық-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу, КС-2, КС-3, М-29 формаларын құру. 

Пәнді оқыту практикалық бағытқа ие және мамандандырудың арнайы пәндерімен 

өткізіледі. Мамандандыру пәндерін оқу кезінде алынған теориялық білімді бекіту 

және қажетті практикалық дағдыларды игеру үшін бағдарламада студенттерді кіші 

топтарға бөле отырып, жеке компьютерде практикалық сабақтар қарастырылған. 

Ц2 Пән түлектің келесі кәсіби құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған: ғылыми-

техникалық ақпаратты жинау және талдау, дамудың заманауи үрдістерін есепке 

алу және кәсіби қызметте отандық және шетелдік ғылымның, техника мен 

технологияның жетістіктерін пайдалану қабілеті; ғаламдық компьютерлік 

желілерде ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті; жобалық-конструкторлық және 

технологиялық құжаттаманы әзірлеу және өңдеу үшін заманауи бағдарламалық 

құралдарды қолдану қабілеті, Сызба геометрия және инженерлік графика 

элементтерін меңгеру; әрекеттің әртүрлі физикалық қағидаттарына негізделген 

элементтер мен құрылғыларды есептеу және жобалау қабілеті; 3 аспаптардың 

функционалдық және құрылымдық схемаларын әзірлеуге қатысу қабілеті; 

компьютерлік жобалаудың стандартты құралдарын пайдалана отырып, үлгілік 

бөлшектер мен тораптарды жобалау және құрастыру дайындығы; техникалық 

тапсырмаға сәйкес аспаптар конструкцияларының жобалық есептеулерін және 

техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу қабілеті; техникалық шарттарды, 

сипаттамаларды, нұсқаулықтарды және басқа құжаттарды қоса алғанда, 

техникалық құжаттаманың жекелеген түрлерін жасауға дайындық; 

автоматтандырылған жобалау мен зерттеудің стандартты пакеттері негізінде 

процестер мен объектілерді математикалық модельдеуді орындау қабілеті. 

Ц3 Жобаларды басқаруда қолданылатын әдіснамалар, жобаларды басқарудың кәсіби 

халықаралық стандарттарының құрылымы мен мазмұны туралы түсінік беру. 

Ц4 автоматика бойынша базалық білім мен дағдыларды, заманауи 

автоматтандырылған өндіріс туралы түсініктерді қалыптастыру; студенттердің 

Болашақ технологиялық білім бакалаврына қажетті білім мен дағдыларды 
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қалыптастыру 

Ц5 "Құрылыс объектілерін Компьютерлік жобалау" пәнін игерудің мақсаты 

студенттерді компьютерлік жобалау және заманауи компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып, құрылыс процестерін автоматтандыру 

саласындағы кәсіби қызметке дайындау болып табылады. 

Ц6 дүниетанымды, кәсіби қадір-қасиетті және еңбек сапасы мен нәтижелері үшін 

әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру, танымдық белсенділікті дамыту және 

шығармашылық қабілеттер мен кәсіби ойлаудың тәуелсіздігі болып табылады 

Ц7  Жобалауды автоматтандырудың мақсаты жобаланатын құрылыс 

конструкцияларының сенімділігінің оптикалық деңгейін қамтамасыз ететін 

математикалық модельдерді қолдану негізінде ақаусыз жобалауды қамтамасыз ету 

болып табылады 
12 Оқу нәтижелері 
 1) пәнді оқу нәтижесінде студент: 

білуге: 

- smeta WIZARD және Турбо сметчик бағдарламаларының мүмкіндіктері 

- Бағдарламаны басқару жүйесі; 

- нормативтік құжаттар жинағының жіктеуіші; 

- бағалау құрылымы; 

білу: 

- бағдарламаның командалары мен операцияларын пайдалану; 

- көп бөлімді сметаны құру; 

- арнайы есептеу формаларын жасау; 

- сметаның Объектілік сметалық есептері); 

- құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі; 

- жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу; 

Осы пәнді игеру барысында студенттер есеп беру жұмыстарын орындау кезінде 

қолданылатын сметалық құжаттаманы құру бағдарламаларында жұмыс істеу 

дағдыларын игереді. Есеп беру жұмысының мақсаты-оқу процесінде алынған 

білім мен дағдыларды жалпылау және бекіту. 

1) пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

білуге: 

* АЖЖ жалпы мәселелеріне қатысты негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

* Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің жіктелуі. 

* Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің құрамы, құрылымы. 

* Заманауи CAD-жүйелер, олардың аспаптарды жобалау кезіндегі мүмкіндіктері. 

* CAD/CAM / CAE-SolidWorks жүйелері, Autodesk өнертапқышы, ASKON 

компасы. 

* Қатты күйдегі модельдеудің негізгі түсініктері. 3D модельдеу командалары, 3D 

модельдерін құру. CAD жүйелеріндегі параметрлеу. 

* Кәсіпшіліктің пайдалану сипаттамаларын есептеу әдістері 

жабдықтарды. Көп параметрлік жүйелер. Оңтайландыру критерийлері. 

 Ақырлы элементтер әдісінің негіздері және оны беріктік есептеулерінде 

қолдану. білу: 

Барлық кезеңдерде автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолданыңыз 

жобалау. 

Бөлшектердің сызбаларын және құрастыру сызбаларын, құрастыру 

параметрлік сызбаларын жасаңыз. 

* Стандартты параметрлік элементтердің кітапханаларын жасаңыз. 

* Құрастыру сызбасы бойынша спецификациялар жасау. 

* 3D модельдерін, параметрлік бөлшектердің 3D модельдерін жасаңыз. 

* 3D құрастыруды, параметрлік 3D құрастыруды жасаңыз. 
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* 3D модельдерінің негізінде бөлшектердің сызбаларын және құрастыру 

сызбаларын жасаңыз 

* Массаны, Инерция моменттерін, сызба бойынша масса орталықтарының 

координаттарын және 3D-модельді есептеу. 

* Зерттелетін АЖЖ-ның арнайы модульдерін қолдану 

жобаланатын конструкциялардың беріктік есептеулері. 

меңгеруі: 

* заманауи ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық 

* проблемаларды шешу үшін технологиялар мен құралдар 

жаңа ақпараттың үлкен көлемін іздестіруде, өңдеуде, талдауда және оны 

есептер мен презентациялар ретінде ұсынуда жұмыс істеу дағдылары; 

* есептеу және жобалау әдістері; 

* жаһандық мәселелерді шешу үшін ұжымдағы жұмыс тәжірибесі. 

3) білуге тиіс: кәсіби қызметтің міндеттерін шешуге арналған қолданыстағы 

бағдарламалық аспаптық құралдар ақпараттық технологиялар моделінің әртүрлі 

бағдарламалық аспаптық құралдарының ерекшеліктері, қолданудың қадір-қасиеті 

және кемшіліктері. Істей алуы керек: Ақпараттық технологиялар модельдерін 

қолдану бағдарламалық жасақтама нарығының проблемалары мен даму 

ерекшеліктерін анықтау пәндік саланың әртүрлі мәселелерін шешу үшін 

бағдарламалық жасақтаманы қолдану. Меңгеруі тиіс: бағдарламалық қамтамасыз 

етуді таңдау, жобалау, іске асыру, сапасын бағалау және тиімділігін талдау 

дағдылары ақпаратты жинау, жүйелеу, бағалау және ұсыну дағдылары 

бағдарламалық қамтамасыз ету нарығының даму үрдісін анықтау дағдылары. Ол 

қабілеті мен дайындығын көрсетуі керек: кәсіпорында ақпараттық басқарумен 

байланысты кәсіби функцияларды жүзеге асыру. 

4) пәнді игеру нәтижесінде білім алушы автоматтандыру схемаларын құру 

қағидаларын қолдана білуі; реттелетін, бақыланатын, сигнализацияланатын 

параметрлерді таңдауды негіздеуі; өндірістік міндеттерді шешуі; технологиялық 

процестерді басқаруда есептеу техникасын пайдалануы тиіс; 

Анықтамалық және техникалық әдебиеттерді пайдалану. Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушы білуі керек: автоматтандыру схемаларын құру принциптері; 

технологиялық процестерді автоматтандырудың үлгілік схемалары; 

технологиялық процестерді басқаруда есептеу техникасын қолдану 

автоматтандыруды дамыту перспективалары. 

5) ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, болашақ кәсіби қызметте ақпараттық 

технологиялар мен компьютерлік жобалаудың рөлі мен орны туралы түсінік; 

* заманауи бағдарламалық кешендердің көмегімен құрылыс объектілерін жобалау 

дағдыларын игеру; 

* құрылыс нысандарын жобалау саласындағы заманауи ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін зерттеу; 

* компьютерлік құрылыс жобаларын құру үшін суреттерді, деректерді құру және 

сақтау принциптерін терең түсіну; 

* әр түрлі графикалық бағдарламаларда компьютерлік графика негіздерін үйрену 

және графикалық бағдарламалар құралдарын қолдана отырып, өз кескіндеріңізді 

жасау және өңдеу дағдыларын қалыптастыру; 

* құрылыс объектілерін жобалаудың графикалық пакеттерін зерттеуге білім 

алушылардың қызығушылығын ынталандыру және ынталандыруды дамыту; 

* пәннің жекелеген тақырыптарын өз бетінше оқу және типтік кәсіби міндеттерді 

шешу дағдыларын меңгеру. 

6) Студент физика және Электротехниканың негізгі заңдарын білуі тиіс; кешенді 

сандармен жұмыс істеу әдістерін меңгеруі тиіс; есептеу операциялары мен 

графиктер мен диаграммаларды құру әдістері бойынша бағдарламалық 
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қамтамасыз етумен жұмыс істеу әдістерін меңгеруі тиіс; тамақ өндірісінің 

технологиялық жабдықтарының жұмыс режимдері туралы деректерді жинау мен 

талдауды жүргізе білуі; компьютерде жұмыс істей білуі; жинақталған тәжірибені 

қайта бағалау, өз мүмкіндіктерін талдау, өздігінен білім алу және кәсіби, 

зияткерлік, мәдени және адамгершілік қызметте; 

7) - тиімді оқу процесін ұйымдастыру үшін студенттердің тілдерді және 

бағдарламалау жүйелерін таңдауға шығармашылық көзқарасын дамыту; 

- студенттерді қазіргі заманғы орталарда және бағдарламалау жүйелерінде 

бағдарламалаудың жаңа технологияларын қолдану саласындағы бағыттармен 

таныстыру. 
13 Оқыту және оқыту әдістері 
 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау 

(РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
15 Әдебиеттер 
 1) Андреев Е.Б., Ключников А.И., Кротов А.В., Попадько В.Е., Шарова И.Я. 
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9) Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач 
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Ун-т, 2011. – 164 с. 
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машиностроительного производства.: М., Высшая школа,  1999, серия: 

Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 
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(Среднее профессиональное образование). 

13) Шимшарев, В. Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. 
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Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть 1 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MOOSiTBNONGO10 

2 Модуль атауы Мұнай-газ саласы объектілеріндегі қоршаған 

ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы 

модулі 

1. Газ емес сала объектілеріндегі қоршаған 

ортаны қорғау 

2. Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау 

3. Қауіпсіздік техникасының ұлттық және 

халықаралық стандарттары 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу  

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 кв  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы  

Мұнай-газ өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік модулі студенттерді 

еңбек және еңбекті қорғау туралы заңнаманың негізгі ережелерімен таныстырады. 

Қызметкерлердің денсаулығын қорғау, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз 

ету, Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларды жою мемлекеттің әлеуметтік 

саладағы басты міндеттерінің бірі болып табылады. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Бұл пәнді оқу кезінде экология, қоршаған ортаны қорғау ұғымын және әлемдік 

қауымдастық үшін қоршаған орта жағдайының рөлін түсіндіру қажет. Ол сонымен 

қатар оның міндеттері мен мақсаттарын анықтауға, биосфераның қазіргі жағдайы 

туралы түсінік беруге мүмкіндік береді. 

Ц2 "Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы" пәнін оқытудың мақсаты 

қауіпсіздіктің теориялық және практикалық негіздері, еңбек жағдайларының 

барынша өнімділігі кезінде зиянсыздығы және жеңілдету мәселелері, еңбекті 
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қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық база мәселелері 

бойынша мамандар даярлау болып табылады. Заңнамалық актілер. Тіршілік 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері. 

Ұғымдар мен анықтамалар. 

Ц3 Мұнай-химия өнеркәсібі кәсіпорындарында салауатты, қауіпсіз апатсыз еңбек 

жағдайларын жасауға қойылатын талаптарға ғылыми негіздеме беру, студенттерді 

теориялық біліммен қамтамасыз ету және оларды мұнай-химия және химия 

кешені қызметкерлерінің еңбегін қорғауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету 

жөніндегі практикалық дағдыларға үйрету. 

"Халықаралық тауар алмасуды және өзара көмек көрсетуді жеңілдету үшін, 

сондай-ақ зияткерлік, ғылыми, техникалық және экономикалық қызмет 

саласындағы ынтымақтастықты кеңейту үшін әлемдік ауқымда стандарттауды 

дамытуға жәрдемдесу"болып табылады. 

12 Оқу нәтижелері 

 1) тақырыпты оқу нәтижесінде студенттер 

білуге 

- мұнай-газ өнеркәсібінің қоршаған ортаға әсер ету бағыттары 

- зиянды заттармен ластану көздері 

- қоршаған ортаға уытты заттар шығарындыларының деңгейі 

- планетаның климатына ауаның жоғары шаңдануының әсері 

- аймақтағы экологиялық жағдай 

- зиянды заттардың табиғатқа және адамға әсері 

- - улы заттардың жіктелуі 

- Зиянды заттардың ШРК 

білу 

- жұмыс істеп тұрған электр жабдықтарының дыбыстық қуатын есептеңіз 

- әр түрлі отынды жағу кезінде зиянды шығарындыларды жіктеңіз. 

2) пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

- еңбекті қорғау бойынша белгіленген үлгідегі құжаттаманы жүргізу, оны толтыру 

мерзімдері мен сақтау шарттарын сақтау; 

- экобиоқорғау және өртке қарсы техниканы, ұжымдық және жеке қорғаныс 

құралдарын пайдалану; 

- кәсіби қызмет саласындағы қауіпті және зиянды факторларды анықтау және 

талдау жүргізу; 

- өндірістік объектідегі қауіпсіздік техникасының жағдайын бағалау; 

- ұйым аумағында және өндірістік үй-жайларда қауіпсіз еңбек тәсілдерін қолдану; 

- жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды, оның ішінде 

еңбек жағдайлары мен жарақат қауіпсіздігін бағалауды жүргізу; 

- қарамағындағы қызметкерлерге (қызметкерлерге) қауіпсіздік техникасы 

мәселелері бойынша нұсқау беру;; 

- еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау; 

Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы білуі керек: 

- еңбекті қорғау саласындағы заңнама; 

- еңбекті және денсаулықты қорғау жөніндегі нормативтік құжаттар, профгигиена, 

профсанитария және өрт қауіпсіздігі негіздері; 

- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, жеке және өндірістік санитария және 

өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары; 

- ұйымдағы еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері, 

қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалану және қоршаған ортаға зиянды 

әсерді төмендету жөніндегі шаралар жүйесі, қауіпсіздік техникасы мен өндірістік 

санитария жөніндегі алдын алу іс-шаралары; 
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- ықтимал қауіпті және зиянды факторлар мен қорғау құралдары; 

- улы заттардың адам ағзасына әсері; 

- жарылу және өрт қаупі бойынша өндірістерді санаттарға бөлу 

- өрттер мен жарылыстардың алдын алу шаралары; 

- ұйым аумағында және өндірістік үй-жайларда қауіпсіздіктің жалпы талаптары; 

- өрттер мен жарылыстардың пайда болуының негізгі себептері; 

- өндірісте қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктері; 

- ұжымдық және жеке қорғану құралдарын сақтау және пайдалану тәртібі; 

- зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК) және жеке 

қорғаныс құралдары; 

- жұмыскерлердің еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері; 

- еңбекті қорғау бойынша нұсқаулардың түрлері мен ережелері; 

- қондырғылар мен аппараттарды қауіпсіз пайдалану ережесі; 

- бағынысты қызметкерлердің (персоналдың) технологиялық процестерді және 

өндірістік нұсқаулықтарды сақтамауының ықтимал салдары, өз қызметінің 

(немесе әрекетсіздігінің) нақты немесе ықтимал салдары және олардың еңбек 

қауіпсіздігі деңгейіне әсері; 

- техногендік төтенше жағдайлар мен дүлей құбылыстар кезіндегі оқиғалардың 

дамуын болжау және салдарын бағалау қағидаттары; 

- техникалық құралдар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін арттыру 

құралдары мен әдістері 

3) студенттер еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс 

қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер, әлеуметтік-

экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және емдеу-профилактикалық 

іс-шаралар мен құралдар жүйесін білуге тиіс. Сондай-ақ өндірістегі жазатайым 

оқиғалардың, кәсіптік аурулардың, авариялардың, жарылыстардың, өрттердің 

ықтимал себептерін анықтай және зерттей білу және осы себептерді жою және 

адам үшін қауіпсіз және қолайлы салауатты еңбек жағдайларын жасау мақсатында 

іс-шаралар мен талаптар жүйесін әзірлейді. 

студенттер техникалық регламенттер талаптарының сақталуын; өнімнің өзара 

алмасуын және жүйелердің үйлесімділігін; ғылым мен техниканың даму деңгейіне 

әзірленетін стандарттарды;өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін; 

ресурстарды тиімді пайдалануды; техникалық ақпараттық үйлесімділікті білуі 

тиіс; 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау 

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

1 Модуль коды MNiKSGNPiGNH 

2 Модуль атауы Мұнай-газ құбырларының, мұнай-газ 

қоймаларының сорғы компрессорлық 

станциялары модулі 

1.Сорғы және компрессорлық станциялар 

2.Мұнай мен газды тасымалдау және сақтаудың 

ресурстық-энергия үнемдеу технологиялары 

3. Сорғы және компрессорлық станцияларды 

салу және пайдалану 

4. Мұнай-газ объектілерінің сенімділігі 

5. Мұнай базалары мен газ қоймалары 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу  

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 кв  

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

10 

9 Модуль пререквизиттері  
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B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 "Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларының сорғы және компрессорлық 

станциялары" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің газ, мұнай және мұнай 

өнімдерін тасымалдау кезінде сорғы және компрессорлық станциялардың мақсаты 

бойынша, станцияны жобалау негіздері бойынша, құрылыстардың құрамы 

бойынша және станциялардағы жабдықтарды пайдалану бойынша қатты 

теориялық және практикалық білім алуы болып табылады. 

Ц2 Мұнай мен газды сақтаудың ресурстық-энергия үнемдеу технологиялары " 

тақырыбында мұнай мен газды магистральдық құбырлар арқылы айдауға арналған 

машиналар мен жабдықтар, сондай-ақ магистральдық құбыр бойындағы негізгі 

жабдықтар зерттелуде. 

Ц3 "Сорғы және компрессорлық станцияларды салу және пайдалану" пәнін оқытудың 

мақсаты студенттердің газ, мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау кезінде 

сорғы және компрессорлық станциялардың мақсаты бойынша, станцияны 

жобалау негіздері бойынша, құрылыстардың құрамы бойынша және 

станциялардағы жабдықтарды пайдалану бойынша қатты теориялық және 

практикалық білім алуы болып табылады. 

Ц4 Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің мұнай-газ саласы жабдықтарының 

сенімділігін басқару саласында білім, білік және дағдылар алуы, сондай-ақ мұнай-

газ жабдығының пайдалану сенімділігін есептеу және бағалау саласында білім мен 

практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады. "Мұнай-газ 

объектілерінің сенімділігі" студенттердің практикалық міндеттерді шешу үшін 

қажетті теориялық негіздерді зерделеуі және игеруі, құбыр көлігі жабдықтары мен 

жүйелерінің сенімділігін бағалау әдістемелерімен танысу болып табылады. 

Ц5 "Мұнай базасы және газ қоймасы" пәнін зерделеу мақсаты білім алушылардың 

мұнай қоймалары немесе мұнай базалары (Мұнай және мұнай өнімдері 

қоймалары) объектілерін жобалау негіздері, Негізгі технологиялық жабдықты 

таңдау және есептеу және өндірістік процестерді ұйымдастыру, газ қоймалары 

объектілерін жобалау, негізгі технологиялық жабдықты таңдау және есептеу, 

сондай-ақ өндірістік процестерді ұйымдастыру бойынша білім алуы. 

12 Оқу нәтижелері 

 1 пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

Магистральдық құбырлар жүйесіндегі сорғы және компрессорлық станциялардың 

мақсаты, жобалау негіздері, құрылыстың құрамы, Негізгі және қосалқы 

жабдықтарды таңдау тәртібі, технологиялық процестер режимі өзгерген кезде 

жұмыс режимін реттеу, айдалатын жұмыс агентінің физикалық-химиялық 

қасиеттері өзгерген кезде жұмыс режимінің өзгеру есептерін жүргізу, бас және 

аралық станциялар құрылыстары құрамындағы айырмашылықтар 

2Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

 білуге тиіс: 

- мұнай мен газды тасымалдау және сақтау техникасы мен технологиясы; 

- көмірсутек шикізатының (Мұнай және газ) негізгі түрлерін және оны қайта 

өңдеу өнімдерін (ашық түсті мұнай өнімдері-мотор отындарын) айдау үшін құбыр 

жүйелері қалай ұйымдастырылған; 

-мұнай құбырларында, мұнай өнімдері құбырлары мен газ құбырларында, сондай-

ақ резервуарлық парктер мен жер асты суларында қолданылатын құбыр 

жабдықтарының негізгі түрлері 

газ сақтау; 

- мұнай, мұнай өнімдері және газ тасымалдау параметрлерін есептеу әдістерінің 
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негізгі теориялық ережелері және практикалық іске асырылуы; 

- газ-мұнай құбырларын жобалау және пайдалану; 

білу керек: 

- мұнайды, мұнай өнімдерін және газды магистральдық құбыржолдары арқылы 

тасымалдау кезінде болатын процестерді есептеу және талдау 

- мұнайды, мұнай өнімдерін және газды құбыр арқылы тасымалдау жүйелерін 

жобалау бойынша жұмыстарды орындау ; 

- мұнайды, мұнай өнімдерін және газды құбыр арқылы тасымалдау жүйелерін 

пайдалану бойынша жұмысқа қатысу; 

- мұнай, мұнай өнімдері мен газды тасымалдау және сақтау объектілерінде 

қолданылатын жабдықтарды ауыстыру және жаңғырту бойынша іс-шараларды 

әзірлеу; 

объектілерді пайдалану тиімділігі 

нефтегазотранспортных жүйелер; 

- құбыржолдардың өткізу қабілетін және мұнай-газ тасымалдау жүйелері 

объектілерін пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу; 

- арнайы пәндерді игеруде алған теориялық және практикалық білімдерін қолдану; 

- технологиялық процестерді зерттеу, әзірлеу, жобалау, құрастыру, іске асыру 

және басқару арасындағы өзара байланысты 

көмірсутектерді өндіру, тасымалдау және сақтау саласындағы өндірістер; 

- технологиялық процестер мен объектілерді математикалық модельдеу саласында 

кәсіби бағдарламалық кешендерді пайдалану қабілетіне ие болу; 

3. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

Магистральдық құбырлар жүйесіндегі сорғы және компрессорлық станциялардың 

мақсаты, жобалау негіздері, құрылыстың құрамы, Негізгі және қосалқы 

жабдықтарды таңдау тәртібі, технологиялық процестер режимі өзгерген кезде 

жұмыс режимін реттеу, айдалатын жұмыс агентінің физикалық-химиялық 

қасиеттері өзгерген кезде жұмыс режимінің өзгеру есептерін жүргізу, бас және 

аралық станциялар құрылыстары құрамындағы айырмашылықтар 

4. Оқыту нәтижелері 

- сенімділік теориясы, оның қалыптасу және даму кезеңдері, кездейсоқ 

шамалардың сипаттамаларын есептеудің математикалық әдістері туралы білім 

базасын қалыптастыру; 

- мұнай-газ кәсіпшілігі жабдықтарының пайдалану сенімділігін бағалау әдістерін 

меңгеру; 

- мұнай-газ жабдықтары элементтерінің тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын 

есептеу әдістерін игеру; 

- сенімділіктің жеке және кешенді көрсеткіштерін бағалау әдістерін меңгеру.  

5. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент білуі тиіс: мұнай сақтау орнын немесе 

мұнай базаларын және айдау мен тарату жүйелерін жіктеуді, мұнай сақтау 

қоймасы құрылыстарының, сорғы станцияларының құрамын, негізгі және қосалқы 

жабдықтарды, мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттерін, 

резервуарлардың беріктігі мен орнықтылығын, оның негіздерін, төгу-құю 

коммуникацияларын және эстакаданың ұзындығын, буланудан, мұнай өнімдерін 

жылытудан болатын шығындарды, технологиялық есептеудің тәртібі мен 

мақсатын, мұнай сақтау орнын жобалау тәртібін. Студент мұнай қоймасын 

жобалаудың оңтайлы әдісін таңдай білуі керек. Сондай-ақ студенттер 

тұтынушыларды газбен қамтамасыз ету үшін газ құбырларының гидравликалық 

және технологиялық есептеулерін игереді, белгіленген жылдық көлемді белгілі бір 

қашықтыққа қабылдайтын және тарататын газ тарату желісі мен газ қоймасын 

жобалау мәселелерін, сондай-ақ газ ұстағыштардың беріктігін есептеу, ЖГҚ және 

ЖГҚ көлемдерін есептеу мәселелерін шеше алады. 



52 
 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген 

студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 

межелік бақылау (РК1 және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MOiTTT 
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2 Модуль атауы Құбыр көлігі жабдықтар мен тасымалдау 

модулі 

1.Мұнайды құбырмен тасымалдау жабдығы 

2.Құбыр көлігі объектілерін салу 

3.Құрылыстардың жай-күйін зерттеу 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 кв  

1 кв  

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс  

8 Академиялық кредиттер 

саны 

8 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің Мұнай және газ, аралас пәндерді оқу 

кезінде де, кәсіби қызметте де, атап айтқанда мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ 

қоймаларын жобалау, салу және пайдалану кезінде құбырларды монтаждау 

технологиясы саласындағы білімдерін меңгеру болып табылады. 

Ц2 "Көлік құрылғыларының құбыржолдарын салу" пәнін оқытудың мақсаты 

студенттердің көмірсутектерді сақтау объектілері мен жүйелерін салу, пайдалану 

және жөндеу және құбыржол көлігі бойынша базалық білім алуы болып 

табылады. 

Пәнді оқу студенттерге мұнай-газ және құбыр көлігі кәсіпорындарында басқару 

шешімдерін қабылдауға, қызметті жоспарлауға ықпал ететін қажетті білім мен 

дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. 

Ц3 Пән құрылымдардың жай-күйін зерттеу кәсіби циклге жатады, жалпы теориялық 

пәндер мен құрылыс конструкцияларын есептеу және жобалау пәндерінің 

арасындағы логикалық байланысты қамтамасыз етеді және құрылыс 

конструкцияларының кернеулі-деформацияланған күйін бақылаудың 

эксперименттік әдістерінің міндеттері мен мүмкіндіктерін білетін құрылыс 

инженерін дайындауға бағытталған 

12 Оқу нәтижелері 

 1.Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

білуге тиіс: 

- мұнай мен газды тасымалдау және сақтау техникасы мен технологиясы; 

- көмірсутек шикізатының (Мұнай және газ) негізгі түрлерін және оны қайта 

өңдеу өнімдерін (ашық түсті мұнай өнімдері-мотор отындарын) айдау үшін құбыр 

жүйелері қалай ұйымдастырылған; 

-мұнай құбырларында, мұнай өнімдері құбырлары мен газ құбырларында, сондай-

ақ резервуарлық парктер мен жер асты суларында қолданылатын құбыр 

жабдықтарының негізгі түрлері 

газ сақтау; 

- мұнай, мұнай өнімдері және газ тасымалдау параметрлерін есептеу әдістерінің 
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негізгі теориялық ережелері және практикалық іске асырылуы; 

- газ-мұнай құбырларын жобалау және пайдалану; 

білу керек: 

- мұнайды, мұнай өнімдерін және газды магистральдық құбыржолдары арқылы 

тасымалдау кезінде болатын процестерді есептеу және талдау 

- мұнайды, мұнай өнімдерін және газды құбыр арқылы тасымалдау жүйелерін 

жобалау бойынша жұмыстарды орындау ; 

- мұнайды, мұнай өнімдерін және газды құбыр арқылы тасымалдау жүйелерін 

пайдалану бойынша жұмысқа қатысу; 

- мұнай, мұнай өнімдері мен газды тасымалдау және сақтау объектілерінде 

қолданылатын жабдықтарды ауыстыру және жаңғырту бойынша іс-шараларды 

әзірлеу; 

объектілерді пайдалану тиімділігі 

нефтегазотранспортных жүйелер; 

- құбыржолдардың өткізу қабілетін және мұнай-газ тасымалдау жүйелері 

объектілерін пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу; 

- арнайы пәндерді игеруде алған теориялық және практикалық білімдерін 

қолдану; 

- технологиялық процестерді зерттеу, әзірлеу, жобалау, құрастыру, іске асыру 

және басқару арасындағы өзара байланысты 

көмірсутектерді өндіру, тасымалдау және сақтау саласындағы өндірістер; 

- технологиялық процестер мен объектілерді математикалық модельдеу саласында 

кәсіби бағдарламалық кешендерді пайдалану қабілетіне ие болу; 

2. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

білуге тиіс: 

Магистральдық құбырлар жүйесіндегі көмірсутектерді тасымалдау мен сақтаудың 

негізгі объектілері. Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын пайдалану 

шарттары мен режимдері. 

білу керек: 

технологиялық процестер жүйесін басқару, Мұнай мен газды құбыр арқылы 

тасымалдау объектілерінің кешенін пайдалану және қызмет көрсету. 

Технологиялық процестерді әзірлеу, мұнай мен газды тасымалдау және сақтау 

үшін әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті жаңа жабдықты жобалау және 

пайдалану. Мұнай-газ өндірісіндегі технологиялық процестердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі тәуекелдерді бағалау және шараларды айқындау 

3. Пәнді меңгеру үшін студент: 

Білуге: 

* пәндерде қолданылатын негізгі ережелер мен есептеу әдістері 

барлық құрылыс конструкцияларының, машиналар мен жабдықтардың арнайы 

курстарын зерттеуге негізделген материалдардың кедергісі, Құрылыс механикасы 

және Топырақ механикасы; 

* геодезиялық Өлшемдер туралы жалпы мәліметтер, теорияның негізгі ұғымдары 

топографиялық карталар мен жоспарлар және оларды құрылыстарды жобалау, 

реконструкциялау және қалпына келтіру кезінде пайдалану; 

* конструкцияларды және олардың элементтерін әртүрлі 

әртүрлі әсерлерге шекті есептік жай-күйлер бойынша материалдар; 

Білу: 

* құрамында бар математикалық аппаратты өз бетінше қолдану; 

құрылыс ғылымдары бойынша әдебиеттер, математикалық білімдерін кеңейту; 

* Дербес компьютерде жұмыс істеу, операциялық жүйені пайдалану және 

негізгі кеңсе қосымшалары; 

* заманауи нормалар бойынша техникалық есептерді жүргізу; 
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* инженерлік Геодезияның қарапайым есептерін шешу; 

* құрылымның есептік сызбасын құрастыру, оған кинематикалық талдау жүргізу, 

заманауи есептеу техникасын қолдана отырып, құрылыс материалдарының нақты 

қасиеттерін ескере отырып, оның элементтерінің қажетті қаттылығы мен 

тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, әртүрлі әсерлер кезінде есептеудің ең 

ұтымды әдісін таңдаңыз және кернеулердің нақты таралуын анықтаңыз; 

Меңгеруі: 

* математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері мен алғашқы дағдылары • 

жалпы инженерлік және арнайы мамандандыру пәндерінің; 

* Құрылыс конструкциялары мен құрылыстарының элементтерін есептеу 

беріктік, қаттылық, тұрақтылық; 

* заманауи есептеу техникасы, компьютерлік технологиялар және 

оларды кәсіби қызметте пайдалану тәсілдері; 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау 

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

1 Модуль коды МTBSKRGH 

2 Модуль атауы Бейіндеуші пәндер  

1. Геотехника 1 

2. Газ қоймасы 

3.Газ қоймаларын салу және күрделі жөндеу 

4. Топырақ механикасы 

5. Сұйықтар мен газ механикасы 

6. Құрылыстағы Геодезия және картография 

7. Құрылыс өндірісінің технологиясы 1 

8.Резервуарлар мен газгольдерлерді салу 

http://znanium.com/bookread.php?book=264126
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технологиясы 

9. Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ 

қоймаларының құрылыстарын коррозияға қарсы 

қорғау 

10. Мұнай қоймалары 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  %қатысу  

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 кв,  

1 кв,  

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: құрылыс өндірісінің негізгі ережелері мен 

міндеттерін; ғимараттар мен құрылыстарды салу кезіндегі құрылыс жұмыстарының 

түрлері мен ерекшеліктерін; қажетті ресурстарды; техникалық және тарифтік 

нормалауды; құрылыс өнімінің сапасына қойылатын талаптарды және оны 

қамтамасыз ету әдістерін; еңбек пен қоршаған ортаны қорғаудың талаптары мен 

қамтамасыз етілуін; Құрылыс өндірісінің әдеттегі және экстремалды жағдайларын 

қоса алғанда, құрылыс жұмыстары технологиясының әдістерін; жобалау сатысында 

және іске асыру сатысында технологиялық шешімдерді таңдау және құжаттау 

әдістемесін білуге Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мыналарды істей алуы керек: 

жұмыс пен құрылыс процестерінің құрамын белгілеу, құрылыс жұмыстарын орындау 

әдісін және қажетті технологиялық құралдарды негізді таңдау, жекелеген жұмыс 

түрлеріне технологиялық карталарды әзірлеу; жұмысшылардың, машиналардың, 

механизмдердің, материалдардың, жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың қажетті 

санының еңбек сыйымдылығын, машина сыйымдылығын анықтау; бригадаларға 

өндірістік тапсырмаларды ресімдеу; көлемдерді өлшеу, орындалған жұмыстарды 

қабылдау, олардың сапасына бақылауды жүзеге асыру 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттердің өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс 

объектілерін сапалы және үнемді жобалау, салу және пайдалану үшін жеткілікті 

көлемде инженерлік геология және топырақтану саласында тиісті білім алуы болып 

табылады. 

Ц2 Мақсаты-газ қоймаларын жобалау, салу және пайдалану, әртүрлі резервуарларды 

монтаждау үшін жабдықтарды таңдау принциптері саласында кәсіби қызмет 

дағдыларын меңгерген мамандарды даярлау болып табылады. 

Ц3 Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің газ қоймаларын салу және күрделі жөндеу 

туралы негізгі білім алуы болып табылады. 

Газ қоймаларын салу және күрделі жөндеу кезінде қажетті білім мен дағдыларды 

игеруге мүмкіндік береді. Резервуарлық парктерді, терминалдар мен газ қоймаларын 

салу және жөндеу кезінде шеберлік пен дағдыларды алу. 

Ц4 "Сұйықтық және газ механикасы" пәнін оқытудың мақсаты қолданбалы 

гидрометеорология механикасының теориялық негіздерімен танысу, білім 
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алушыларда қалыптастыру болып табылады. 

Оқу процесінде студенттер сұйықтықтарды, атмосфералық толқындарды, соның 

ішінде дыбыстық толқындарды сипаттау үшін қозу теориясының негізгі ережелерін 

физикалық есептерді математикалық түрде қою және қозғалысты сипаттау, тұтас 

ортаны, идеалды және тұтқыр қозғалыстарды жер атмосферасында әрекет ететін 

көлемді және жер үсті күштерімен салыстыру арқылы үйренеді. 

Ц5 Пәннің мақсаты - студенттерге Топырақ механикасы мәселелері бойынша терең білім 

мен теориялық негіздер, ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде сенімділік пен 

үнемділікті қамтамасыз ететін топырақ механикасының негізгі заңдылықтарын беру. 

Пәннің міндеттері-топырақ түрлерін және олардың құрылыстық сипаттамаларын білу; 

кеуектіліктің негізгі заңдылықтарын, топырақтар мен топырақ массивтеріндегі 

кернеулердің таралуын білу, есептеу сызбаларын құра білу және топырақ 

шөгінділерін, беткейлердің тұрақтылығын есептеу бойынша есептерді шеше білу 

Ц6 "Құрылыстағы Геодезия және картография" пәнін оқытудың мақсаты: 

- кеңістіктік қиял мен логикалық ойлау дағдыларын дамыту; 

- объектілер мен құбылыстарды картографиялық бейнелеудің әдістері мен тәсілдерін 

оқыту; 

- картографияның теориялық және практикалық негіздерін зерттеу; 

- жергілікті жердің түсірілімін жүргізу; 

- графикалық құрылымдарды және карталарды, жоспарлар мен профильдерді 

ресімдеуді зерделеу; 

- электрондық-есептеу техникасын пайдалана отырып, өлшеу нәтижелерін есептеу 

арқылы өңдеу; 

- халық шаруашылығының мүддесі үшін, қоршаған ортаны және табиғи ресурстарды 

зерттеу және қорғау үшін топографиялық және тақырыптық карталар жасау және 

жаңарту. 

Ц7 "Құрылыс өндірісінің технологиясы II" пәні ғимараттар мен құрылыстардың тірек, 

қоршау және басқа құрылымдық элементтері түрінде өнім алу мақсатында құрылыс, 

монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарының жекелеген түрлерін орындауды 

практикалық іске асырудың негіздері мен регламенттерін зерттейді. 
Пәннің теориялық, есептік және практикалық ережелері дәріс курсында, практикалық 
сабақтарда, сондай-ақ оқу, техникалық және нормативтік әдебиеттермен өз бетінше жұмыс 
жасау кезінде оқытылады. 

Ц8 Пәннің мақсаты-студенттерге арнайы мақсаттағы ғимараттарды салудың заманауи 

әдістері мен тәсілдерінің теориялық негіздерін алу. 

Пәннің міндеттері-студенттерді құрылымдар түрінде өнім алу үшін құрылыс-монтаж 

жұмыстарының жекелеген түрлерін практикалық іске асырудың теориялық негіздері 

мен ережелері туралы білім жүйесімен қамтамасыз ету. 

Ц9 Пәнді оқытудың жалпы мақсаты студенттердің негізгі мұнай-газ құбырларының 

қабырғаларында пайда болатын коррозиялық процестерді және олармен күресу 

тәсілдерін түсінумен байланысты негізгі білім алуы болып табылады. Пәнді оқу 

студенттерге мұнай-газ құбырларының коррозиялық мониторинг жүйелерімен 

байланысты қажетті білім мен дағдыларды игеруге мүмкіндік береді. Жер асты 

құбырларын коррозияға қарсы қорғау аспаптары мен жабдықтарын таңдау, 

нормативтік құжаттамаға сәйкес олардың технологиялық параметрлерін есептеу 

бойынша білім мен дағдыларды алу. 

Ц10 "Мұнай сақтау орны" пәнін оқытудың мақсаты білім алушылардың мұнай сақтау 

объектілерін немесе мұнай базаларын (Мұнай және мұнай өнімдері қоймаларын) 

жобалау негіздері, Негізгі технологиялық жабдықты таңдау және есептеу және 

өндірістік процестерді ұйымдастыру бойынша білім алуы болып табылады. 

12 Оқу нәтижелері 

 1.Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 
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білуге тиіс: тау жыныстары түзуші минералдар мен тау жыныстарының генезисі мен 

жіктелімі, жер асты суларының типтері мен заңдылықтары, физикалық-химиялық 

табиғаты, топырақтың механикалық сипаттамалары мен физикалық жай-күйінің 

сипаттамаларын анықтау әдістері, сондай-ақ өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа 

арналған инженерлік-геологиялық ізденістердің құрамы. 

істей алу керек: негізгі тау жыныстарын құрайтын минералдар мен тау жыныстарын 

сипаттау және анықтау, топырақтың физикалық қасиеттерін анықтау, арнайы 

инженерлік-геологиялық құжаттаманы, нормативтік құжаттарды (ҚНжЕ, МЕМСТ) 

оқу, мемлекеттік заңнаманың техникалық ақпарат көздерін пайдалану, топырақты 

жіктеу, геологиялық және гидрогеологиялық карталар мен қималарды оқу, құрылыс 

алаңының инженерлік-геологиялық топырақ жағдайларының күрделілік санаттарын 

бағалау. 

2.Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

Білуі керек: газ құбырлары құрылыстарының элементтерінің бірі ретінде Газгольдер 

мен газ қоймаларының түрлері мен рөлін; газдардың негізгі қасиеттерін, сондай-ақ 

Газгольдер мен газ қоймаларын пайдаланумен байланысты есептерді; газ қоймаларын 

салу үшін алаңдарды дұрыс таңдауды; жергілікті жердің геологиясы мен 

гидрогеологиясын ескере отырып, газ қоймаларының бас жоспарларын әзірлеуді білу; 

газ қоймаларын коммуникациялардың орналасуын ескере отырып жобалаудың 

принциптері мен негіздерін білу; инженерлік міндеттерді шешу; газгольдерлердің 

конструкцияларын; пәнді оқи отырып, білім алушы инженерлік міндеттерді шешудің 

практикалық дағдыларын, қоршаған ортаны сұйық және газ тәрізді көмірсутектердің 

зиянды шығарындыларынан қорғауға қойылатын талаптарды ескере отырып, 

объектілерді жобалау дағдыларын, нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс 

істей білуі керек 

3.Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

Білуге: 

резервуарларды пайдалану және жөндеу; 

- резервуарларға қызмет көрсету; 

- резервуарларды пайдалану кезінде мұнай мен мұнай өнімдерінің ысырабын азайту 

әдістері ; 

- резервуарларды пайдалану кезіндегі мұнай мен мұнай өнімдерінің нақты 

шығындарын бағалау; 

- мұнай базаларында жүргізілетін төгу-құю операциялары; 

- резервуарларды коррозиядан қорғау тәсілдері; 

- мұнай базаларының технологиялық құбырларының мақсаты мен құрылысы; 

- Сулы газ қоймаларының технологиялық құрылысының принциптері; 

- газ қоймасын жайластыру және жөндеу; 

- магистральдық мұнай құбырлары жүйесіндегі резервуарлық парктердің көлемін 

айқындау; 

- терминалдарды салу және жөндеу; 

- буланудан мұнай мен мұнай өнімдерінің шығынын азайту құралдарын таңдау; 

- мұнай өнімдерін сыйымдылықтарда жылыту тәсілдері; 

- Сулы газ қоймаларын салу кезіндегі жұмыстың негізгі кезеңдері; 

- газ қоймасының өнімділігі мен сыйымдылығын анықтау; 

құрылғысы және жұмыс істеу принципі, жер асты газ қоймаларын да сулы 

қабаттарында; 

- белсенді сақтау сыйымдылығын арттыру тәсілдері; 

- қоймаға газды айдау тәсілдері; 

- жерасты қоймасынан газды айдау тәсілдері; 

- қойманы пайдалану режимінің оңтайлы нұсқалары; 

- сұйытылған көмірсутекті газдар қоймаларының көлемін анықтау; 
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- резервуарлардың техникалық сипаттамалары және жөндеу. 

4. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

Білуге: 

* "Механика" пәнін құрайтын негізгі ұғымдар, заңдар мен әдістер 

сұйықтық және газ»; 

* атмосфералық процестердің кең спектрін қалыптастыру механизмдері; 

* Жер атмосферасына әсер ететін негізгі көлемдік және беттік күштер; 

Білу: 

* физика мен гидротермодинамиканың негізгі заңдарын сипаттау үшін қолданыңыз 

атмосфера динамикасы; 

* атмосфералық процестерді математикалық модельдеу дағдыларына ие болу; 

* сандық бағалауға байланысты мәселелерді шешу. 

* атмосфера қозғалысын механика тілінде зерттеу міндеттерін тұжырымдау 

тұтас орта; 

* қозғалыстың негізгі сипаттамалары белгіленетін міндеттерді шешу 

мінсіз және тұтқыр сұйықтық; 

* акустикалық, гравитациялық және т. б. қозғалыстың негізгі параметрлерін анықтау; 

погодообразующих толқындар. 

Меңгеруі: 

* оқу және ғылыми әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау дағдылары; 

* атмосфералық процестерді гидро - және 

термодинамика. 

* мінсіз және тұтқыр сұйықтықтың қозғалысын сипаттау есептерін шешу әдістері; 

* атмосфералық гидротермодинамика есептерін шешу әдістері. 

5.Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

білуге: 

ғимараттар мен құрылыстарды қаттылығы бойынша жіктеу, құрылыс алаңдарын 

құрайтын топырақтың әр түрлі түрлері мен түрлері және олардың инженерлік-

геологиялық жағдайларды бағалаудағы күрделілік дәрежесі, топырақты техникалық 

мелиорациялау әдістері. 

білу: 

кез келген инженерлік-геологиялық жағдайларда іргетастарды жобалау және 

іргетастарды шекті жай-күйі бойынша есептеу, топырақтың физикалық-

механикалық сипаттамаларын анықтау, арнайы инженерлік-геологиялық 

құжаттаманы оқу, мемлекеттік заңнаманың техникалық ақпарат көздерін 

пайдалану, топырақтарды сыныптау, геологиялық және гидрогеологиялық 

карталарды оқу және инженерлік-геологиялық қималарды салу, құрылыс алаңының 

инженерлік-геологиялық топырақ жағдайларының күрделілік санаттарын бағалау. 

6. Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

білуге: 

- геодезияда қолданылатын Геодезияның, координаттар мен биіктіктер жүйесінің 

негізгі түсініктері мен анықтамалары; 

- геодезиялық және түсірілім негіздемесін құрудың әдістері мен заманауи 

технологиялары; 

-электрондық-есептеу техникасын пайдалана отырып, өлшеу нәтижелерін есептеу 

арқылы өңдеу; 

- топографиялық-геодезиялық міндеттерді шешуге, оларды тексеруге және дәлдеуге 

арналған техникалық геодезиялық аспаптардың құрылысы; 

- аспаптармен жұмыс жасаудың базалық білімі, оларды пайдалану жағдайларын 

және геодезиялық өлшеу әдістерін зерделеу. 

білу: 

- карта мен жоспарда әртүрлі графикалық және аналитикалық міндеттерді шешу; 
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- геодезиялық өлшеулерге арналған негізгі және дәл аспаптардың көмегімен 

Геодезиялық өлшеулерді орындау; 

- Топографиялық жоспарлар мен жергілікті жердің бейіндерін одан әрі құра 

отырып, геодезиялық өлшеулер мен топотүсірілімдер нәтижелерін өңдеу; 

- кітаппен, кітапханалық каталогтармен және библиографиямен жұмыс істей білу. 

7. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: ережелерді реттейтін құрылыс өндірісі 

технологиясының негізгі түсініктері, басқа пәндермен байланысы, жұмыс өндірісі 

жобасының және құрылысты ұйымдастыру жобасының түсініктері, құрылыс 

жұмыстарының әртүрлі түрлерін реттейтін нормативтік құжаттар. Студент негізгі 

ұғымдарды, жұмыс өндірісінің ережелерін білуі керек; құрылыс-монтаждау 

жұмыстарын орындау кезінде машина уақыты мен еңбек сыйымдылығы 

шығындарының калькуляциясын жасау кезіндегі нормативтік құжаттаманы нақты 

берілген жағдай бойынша жұмыстарды жүргізу әдістерін қолдана алады. 

8. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

түсінік: 

- жерасты, діңгек-мұнара салу әдістері туралы, 

үлкен аралықты құрылыстар, резервуарлар және сызықты созылған құрылыстардың 

газгольдерлері; 

білуге: 

- құрылыстарды салу кезіндегі Күнтізбелік жоспарлау құрылыстың бас жоспарын 

жобалау ерекшеліктері; 

- жерасты құрылыстарын салу әдістері; 

- мачта-мұнара құрылыстарын салу әдістері; 

- жер үстіндегі резервуарлар мен газгольдерлерді салу әдістері; 

білу: 

- Объектілік және мамандандырылған ағынды жобалау; 

- құрылыстарды салу әдістерін нұсқалық жобалауды жүзеге асыру; 

- құрылыстарға, сондай-ақ олардың жекелеген бөліктеріне жұмыс жүргізу жобаларын 

әзірлеу; 

- - құрылыстық конструкциялық сипаттамалары бойынша әртүрлі құрылыстар салу 

технологиясын әзірлеу; 

9.Студент білуі керек: 

* пайдалану жағдайындағы коррозиялық процестердің негізгі түрлері 

магистральдық құбырлар 

* коррозиялық бұзылу механизмі кернеулі- 

әртүрлі пайдалану жағдайларында деформацияланған құбырлар мен ілеспе жабдықтар 

білу: 

* жабдықтың коррозиялық күйін болжау 

газ-мұнай құбырлары 

* қолданыстағы технологиялардың алуан түрлілігін дұрыс қолдану 

жабдықты және магистральдық және технологиялық құбырлардың желілік бөлігін 

коррозияға қарсы қорғау 

10. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: 

Мұнай қоймасын немесе мұнай базаларын және айдау мен тарату жүйелерін 

сыныптау, мұнай қоймасы құрылыстарының, сорғы станцияларының құрамы, Негізгі 

және қосалқы жабдық, мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттерін, 

резервуарлардың беріктігі мен орнықтылығын, оның негізін, төгу-құю 

коммуникацияларын және эстакаданың ұзындығын, буланудан, мұнай өнімдерін 

жылытудан болатын ысыраптарды есептеу, Технологиялық есептеудің тәртібі мен 

мақсаты, тұтқырлығы жоғары және қататын мұнай өнімдерін жүйелі түрде базаішілік 

айдаудың негізгі мәселелері, мұнай Студент мұнай қоймасын жобалаудың оңтайлы 

әдісін таңдай алуы керек. 
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13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау (РК1 

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

1 Модуль коды MTPGS 

2 Модуль атауы Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс 

технологиясы 

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс 

технологиясы 

Негіздер мен іргетастар 

Құрылыс материалдары. 

Металл конструкциялар. 

Темірбетон және тас құрылымдар 

Сәулет және құрылыстағы АЖЖ. 

Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық 

пайдалану. 

Ғимараттар мен құрылыстардың 

сейсмотұрақтылығы. 

Ғимараттарды салу технологиясы 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 кв,  

1 кв,  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Экономиканың инновациялық және жоғары технологиялық салалары үшін теориялық 
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және практикалық білімі, кәсіби қызметте оларды іске асыру үшін қажетті дағдылары 

мен дағдылары бар, зияткерлік еңбектің отандық және әлемдік нарықтарының 

қажеттіліктеріне жауап беретін, инженерлік ізденістердің, жобалау мен құрылыстың 

сапасын арттыруға дайын жоғары зияткерлік мамандарды даярлау. Соңғы мақсат-

жобалау, басқару, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету және пайдаланудың 

заманауи технологияларын меңгерген инженер-құрылысшыны даярлау. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  "Мұнай-газ құрылыстарының негіздері мен іргетастары" пәнін оқу мақсаты» 

білім алушылардың ғимараттар мен құрылыстардың негіздері мен іргетастарының 

құрылу негіздерін және құрылыс өндірісінің ерекшеліктерін меңгеруі, құрылыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемаларын және күрделі құрылыс объектілерінің 

қауіпсіздігіне әсер ететін жұмыстарды орындау сапасын тереңдетіп зерделеу болып 

табылады 

Ц2 "Құрылыс материалдары" Оқу мақсаты құрылыс мамандықтарының студенттеріне 

арналған арнайы пәндер тобына жатады. Нақты Құрылыс материалдарын пайдалану 

мүмкіндіктері мен тиімділігін терең білу болашақ инженерге техникалық талаптар мен 

эстетикалық сұраныстарға жауап беретін берік құрылымдарды жобалауға және салуға 

мүмкіндік береді. Құрылыс материалдары құрылыстың негізін құрайды деп айтуға 

болмайды. 

Бұл сәулет, құрылыс өндірісінің технологиясы, Құрылыс конструкциялары, экономика 

және т.б. сияқты арнайы құрылыс пәндерін зерттеуге негізделген негізгі курс.  

Ц3 "Металл конструкциялары және дәнекерлеу" пәні бакалавриаттың білім беру 

бағдарламасының вариативті бөлігінің пәні болып табылады. Пәнді игерудің мақсаты-

белгілі бір эрудиция деңгейіне жету және өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың 

металл қаңқасын салу саласындағы білімді игеру. Пәнді оқу міндеттері: ғимараттар 

мен құрылыстардың металл қаңқаларын беріктік есептеу және құрастыру әдістерін 

білу. Есептік шекті жай-күйлер туралы түсінік; дәнекерленген конструкцияларды 

жобалау және оларды өндіру технологиясы туралы ұғымдарды қалыптастыру; СП 

қолдана отырып, металл конструкцияларға жүктемелер мен әсерлерді анықтау 

дағдыларын қалыптастыру; типтік металл конструкцияларының элементтерін есептеу 

үшін негізгі формулаларды қолдану білігі. 

Ц4 пәнді игерудің мақсаты студенттерді жобалау нормаларын, стандарттарды, 

анықтамалықтарды, автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып, 

әртүрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың темірбетон және тас 

конструкцияларын дербес жобалауға дайындау болып табылады 

Ц5 "Құрылыстағы АЖЖ" пәнін меңгерудің мақсаты жобалау-конструкторлық 

жұмыстарды орындау және тиісті құжаттаманы ресімдеу кезінде компьютерді 

пайдалану үшін студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру 

болып табылады. Пәннің міндеті құрылыс объектілерін жобалау үшін қолданылатын 

заманауи бағдарламалық құралдарды, сондай-ақ АЖЖ-да қолданылатын техникалық 

құралдарды зерттеуге дейін азаяды. 

Ц6 Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану» 

болып табылады 

тіршілік қауіпсіздігі нормалары мен ережелерін сақтай отырып, ғимараттар мен 

құрылыстарды дұрыс пайдалануды практикалық іске асырудың теориялық негіздері 

мен регламенттерін зерделеу. 

Ц7 "Ғимараттар мен құрылыстардың сейсмотұрақтылығы" пәнін игерудің мақсаты 

сейсмикалық аудандарда тұрғызылатын және пайдаланылатын ғимараттар мен 

құрылыстардың конструкцияларын есептеу және жобалау мәселелерінде білімді, 

іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың 

міндеттері: - тас, металл, ағаш конструкциялар мен темірбетонды қолдана отырып, 

сейсмикалық аудандарда салынатын көп қабатты ғимараттардың негізгі тірек 
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конструкцияларын есептеу әдістерін, құрастыру тәсілдерін игеру; - болашақ кәсіби 

қызметтің негізгі түсініктерін қалыптастыру, құрылыс жағдайын өз бетінше бағалау 

және нормативтік талаптарды, қазіргі заманғы технологияларды, жаңа құрылыс 

материалдарын және есептеу мен графикалық құрылыстың қазіргі заманғы әдістерін 

ескере отырып, шешімдер қабылдау білігі; - әртүрлі сейсмологиялық жағдайлардың 

әсерін ескере отырып, сейсмикалық жүктемелерді анықтау бойынша есептермен 

танысу 

Ц8 Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу және қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып, 

ғимараттар мен құрылыстарды салу технологиясын игерудің теориялық білімін, 

практикалық біліктері мен дағдыларын алу. 

12 Оқу нәтижелері 

 1. шекті күйлер бойынша негіздер мен іргетастарды есептеу мен жобалауға негіз 

болған заңдылықтар мен ережелер; 

-негіздегі шекті жүктемелерді; негіздер мен құрылыстардың есептік және шекті жол 

берілетін деформацияларын; негіздердің, Іргетастардың және қоршау 

конструкцияларының кернеулі-деформацияланған жай-күйін сипаттайтын шамалар; 

- фундамент құрылысы саласындағы басқарушы органдардың қаулыларын, өкімдерін, 

әдістемелік және нормативтік материалдарын негізге алу талаптары; 

- эксперименттік және теориялық зерттеулер жүргізу әдістері, стандарттар, 

техникалық шарттар және техникалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі басқа да 

нормативтік материалдар, зерттелетін саладағы еңбекті қорғау ережелері мен 

нормалары; 

- ұғымдар: негіздер мен құрылыстардың шекті жай-күйі; конструкциялық және есептік 

схемалардың байланысы. 

Білу: 

- фундамент құрылысы саласындағы заманауи жетістіктерді, автоматтандырылған 

жобалау жүйелерінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, әртүрлі инженерлік-

геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларда негіздер мен іргетастарды жобалау; 

-құрылыстардың пайдалану сенімділігін қамтамасыз ететін және қоршаған ортаны 

қорғау талаптарын қанағаттандыратын техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

бойынша неғұрлым орынды конструктивті шешімдерді негіздеу. 

2. Курсты игеру нәтижесінде студент құрылыс материалдарының негізгі ерекшеліктері 

мен қасиеттерін, сапалық сипаттамалардың ерекшеліктерін игеруі керек; студент 

олардың қасиеттері мен құрылымдық ерекшеліктерін салыстыру арқылы өнімнің кең 

ассортиментінің ішінен қажетті құрылыс материалдарын таңдай алуы керек. 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттер білуі керек: 

- Заманауи сәулет және елді мекендер құрылысының дамуы 

оларды біріктіретін қалалық құрылымның білім деңгейін,іскерлігін және өзара іс-

қимыл дағдыларын білу, 

- Қала маңындағы және табиғи-климаттық кешендерді жобалау және салу; 

факторларының әсері. 

- Ғимараттардың негізгі түрлері. 

- Ғимараттарды жобалау негіздері. 

- Құрылыстағы біріздендіру,типтеу туралы түсінік. 

Студенттер білуі керек: 

- Көлемді жобалау схемаларына және функционалдық мақсаттарға сәйкес 

әртүрлі құрылыс тапсырмаларын орындай білу. 

- Елді мекендер құрылысының жағдайын талдау. 
- Аз қабатты тұрғын үйлерді жобалау, оларды орналастыру 

3."Металл конструкциялары және дәнекерлеу" пәнін игеру нәтижелері білім алушыда 

ЖБФ-да көзделген кәсіби (ӨК) құзыреттерді қалыптастырудың мынадай кезеңдері 

болуы тиіс 
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-инженерлік ізденістер жүргізу әдістерін, әмбебап және мамандандырылған 

бағдарламалық-есептеу кешендері мен автоматтандырылған жобалау жүйелерін 

пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес бөлшектер мен конструкцияларды 

жобалау технологиясын меңгеру: 

- бағдарламалық-есептеу кешендерін пайдалана отырып, металл конструкцияларын 

жобалау технологиясын меңгеру; 

-жобалық шешімдерге алдын ала техникалық-экономикалық негіздеме жүргізу, 

Жобалық (техникалық және жұмыс) құжаттаманы әзірлеу, аяқталған жобалық-

конструкторлық жұмыстарды ресімдеу, әзірленетін жобалар мен техникалық 

құжаттаманың тапсырмаға, стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да 

нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау қабілеті бойынша: 

-құжаттаманы әзірлеу (техникалық және жұмыс), аяқталған жобалау-конструкторлық 

жұмыстарды ресімдеу, әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың металл 

конструкциялары бойынша тапсырмаға, стандарттарға, техникалық шарттарға және 

басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау қабілеті; ПК-13 бойынша: 

қызмет бейіні бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік 

тәжірибені білу: 

4. білуі керек: - темір - бетон және тас конструкцияларын жобалау бойынша 

нормативтік базаны; - темір - бетон және тас конструкцияларын есептеу мен 

жобалаудың негізгі ережелерін; - жобалық және жұмыс құжаттамаларын ресімдеуге 

қойылатын негізгі талаптарды; - темір-бетон және тас конструкцияларына, ғимараттар 

мен құрылыстарға қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптарын; өрт шыққан кезде 

эвакуациялау мәселелерін; - өрт және жарылыс-өрт қауіпсіздігі бойынша 

өндірістердің санаттарын; қолынан келуі керек: - темір-бетон және тас 

конструкцияларын есептеу және құрастыру; - қолданбалы бағдарламалық есептеу 

және графикалық кешендерді пайдалану - темірбетон және тас конструкцияларын 

қолдана отырып, ғимараттар мен құрылыстардың конструктивтік шешімдерін әзірлеу; 

- қолданыстағы нормативтердің талаптарына жауап беретін тиімді жобалық 

шешімдерді қабылдау; - СБҚ стандарттарының талаптарына сәйкес сызбаларды 

ресімдеу; меңгеруі тиіс: - талап етілетін нормативтік және техникалық ақпаратты іздеу 

тәсілдерін;-жобалаушы-конструктор жұмысының негізгі дағдыларын; - жобалау 

құжаттамасын орындау үшін графикалық редакторлармен жұмыс істеу дағдылары 

ғимараттар мен құрылыстарды жобалау саласындағы жүйелік білім; - жобалау 

саласындағы жүйелік білім 

5  құзыреттілікті меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: 

Құрылыс конструкцияларын жобалау және пайдалану үрдістері; меңгеруі тиіс: осы 

проблема бойынша қазіргі бар әзірлемелер арасында неғұрлым тиімді әзірлемелерді 

анықтау; меңгеруі тиіс: Құрылыс конструкцияларын жобалау кезінде ғылыми-

техникалық ақпаратты пайдалану дағдысы. Құзыреттілікті игеру нәтижесінде білім 

алушы білуі керек: орындалған жұмыстар бойынша есептердің нысанын; меңгеруі 

керек: орындалған жұмыстар бойынша есептер құрастыру; меңгеруі керек: зерттеулер 

мен практикалық әзірлемелердің нәтижелерін енгізуге қатысу дағдыларын. 

6 пәнді игеру нәтижесінде 

"Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану 

"студент керек: 

Білуге: 

- ғимараттар мен құрылыстарды дұрыс техникалық пайдаланудың негізгі ережелері 

мен міндеттері; 

- ғимараттардың инженерлік жабдықтарының мақсаты мен пайдалану нормалары; 

- Құрылыс конструкцияларын пайдалану ережелері; 

- өртке қарсы құрылғылар мен жабдықтарды ұстау ережелері; 

- қауіпсіздікті сақтай отырып, тұрғын үйді және аула аумақтарын ұстау ережелері 
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тіршілік әрекеті және қоршаған ортаны қорғау. 

Білу: 

- Құрылыс конструкциялары мен жабдықтарының тозу дәрежесін анықтау; 

- құрылымдар мен жабдықтардағы ақаулардың алдын-алу және жою үшін алдын-алу 

және жөндеу шараларын тағайындау; 

- ғимараттар мен құрылыстарға техникалық түгендеу жүргізу; 

-техникалық пайдалану міндеттерін тұжырымдау және шешу 

ғимараттар; 

- бақылау құралдарымен жұмыс 

- конструкцияларға сынақ жүргізу кезінде өлшеу аппаратурасымен; 

- өлшеу нәтижелеріне статистикалық өңдеу жүргізу. 

Меңгеруі: 

- құрылыс конструкцияларының техникалық жай-күйіне баға беру; 

- ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру жұмыстарын жүргізу қажеттілігін бағалау 

7.Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: - болашақ кәсіби қызметтің саласы, 

объектілері, түрлері мен міндеттерін; таңдаған мамандық жұмысының негізгі 

ерекшеліктерін; ғылыми және оқу ақпаратын іздеу әдістемесін; құрылымдық 

нысандары мен олардың есептік схемаларын, қолдану саласын, есептеу әдістерін, 

сейсмикалық аудандарда тас, металл, ағаш конструкциялар мен темірбетонды қолдана 

отырып салынатын көп қабатты ғимараттардың негізгі салмақ түсетін 

конструкцияларын құрастыру тәсілдерін білуі керек; меңгеруі керек: - алынған білімді 

OOP-ті сәтті және дәлелді игеру үшін; оларды алу және талдау үшін ақпарат көздерін 

пайдалану; әртүрлі сейсмологиялық жағдайлардың әсерін ескере отырып, 

сейсмикалық жүктемелерді анықтау бойынша есептерді орындау; сейсмикалық 

белсенді аудандарда тұрғызылатын және пайдаланылатын көп қабатты ғимараттардың 

көтергіш конструкцияларының жекелеген элементтерін, тораптары мен элементтерін 

қосуды құрастыру; дұрыс шешімдер қабылдау, оқу, анықтамалық және нормативтік 

әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу, өз білімдерін жетілдіру; меңгеруі: - іздеу және 

қорыту дағдыларын (оның ішінде: қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып), болашақ кәсіби қызметтің негізгі ұғымдарын пайдалану, құрылыс 

жағдайын дербес бағалау және нормативтік талаптарды, қазіргі заманғы 

технологияларды, жаңа құрылыс материалдарын және есептеу мен графикалық 

құрылыстың қазіргі заманғы әдістерін ескере отырып, шешімдер қабылдау білігі 

8 білу керек: құрылыстағы еңбекті қорғауға қойылатын қазіргі заманғы талаптар 

құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезінде қоршаған ортаны қорғауға қойылатын 

қазіргі заманғы талаптар құрылыс объектілерін қайта құру кезінде қоршаған ортаны 

қорғау туралы қазіргі заманғы ақпарат Құрылыс саласының міндеттерін шешуде 

әртүрлі әдістерді қолдану құрылыс процестерін жүргізу еңбекті қорғау, тіршілік 

қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып, ғимараттар мен 

құрылыстарды салу кезінде қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешу. Меңгеруі 

тиіс: құрылыс саласындағы міндеттерді ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде 

қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы әдістерімен құрылыс объектілерін қайта 

жаңарту кезінде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу әдістерімен шешу дағдылары. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

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

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

 6. Ананьев В.П., Передельский Л.В. Инженерная геология и гидрогеология – М.:  

ВШ, 1980 

7. Белый Л.Д. Инженерная геология. – М.: ВШ, 1985 

8. Пешковский П.М., Перескокова Т.М. Инженерная геология – М.: ВШ, 1982 

9. Павлинов В.Н. и др. Пособие к лабораторным занятиям по курсу общей  

геологии. – М.: Недра, 1988 

10. Чернышев С.Н., Ревелис И.А., Чумаченко А.Н. Задачи и упражнения по  

инженерной геологии – М.: ВШ, 1984 

Ф.Ф.Абузова, Р.А.Алиев. Техника и технология транспорта и хранения нефти и  

газа. М: Недра, 1992. С.320. 

Афанасиев В.А. Бобрицкий Н.В., Сооружение резервуаров для хранения нефти  

и нефтепродуктов М.: Недра 1981., с190 

В.Е. Губин, В.Ф. Новоселов, П.И. Тугунов. Типовые расчеты при  

проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепродуктопроводов. М.: Недра. 

1968.С.160. 

А.С. Арзунян, А.В. Громов. И.И.Матецкий. Расчеты магистральных  

нефтегазопроводов и нефтебаз. М.:Недра, 1972. С.153 

Ентус Н.Р. Техническое обслуживание и ремонт резервуаров М.: Химия 1982 

Едигаров С.Г. , Михайлов В.М., Прохоров А.Д., Юфин В.А. Проектирование и  

эксплуаитация нефтебаз. Учебник. - М, Недра, 1982,80с. 

Тугунов П.П., Новоселов В.Ф. Типовые расчеты при проектировании и  

эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. - М, Недра, 1981 

В.Ф.Новоселов, П.И.Тугунов, А.Ш.Шаммазов. Типовые расчеты при  

проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Уфа. «Дизайн Полиграф 

Сервис» 2002г. 658с. 

Алиев Р.А., Березин И.В., «Сооружение и ремонт газонефтепроводов,  

газохранилищ и нефтебаз». Учебник для вузов. М. Недра 1987 г. 

Тугунов П.И., Константинова Н.Н «Транспорт и хранение нефти и газа». М.,  

«Недра» Учебник для вузов 2000г. 

Зиневич А.М., Прокофьев В.И., Ментюков В.П. «Технология и организация   

строительства магистральных трубопроводов больших диаметров. Книга 

предназначена для инженерно-технических работников М., «Недра» 1979 г 

Арзунян А.С., «Сооружение нефтегазохранилищ». Учебник для специальных  

заведений М. Недра 1986 г. 

Лисин Ю.В., Васин Е.С., Гаспарянц Р.С. «Методы ремонта дефектных участков  

действующих магистральных нефтепроводов». Руководящий документ  153-39.4-067-

04. 2004 г. 

Гумеров А.Г., Азметов Х.А., Хамматов Р.Г., «Правила капитального ремонта  

магистральных нефтепроводов». Руководящий документ  39-00147105-015-98 Уфа, 

ИПТЭР, 1998 г. 

Демидова И.И., «Регламент организации и выполнения работ по вырезке и  

врезке “катушек”, соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей 

арматуры». Руководящий документ  153-39.4 Уфа,  1998 г. 

Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 2003. 2. Петров А. Г.  

Аналитическая гидродинамика: учеб. пособие для1 вузов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 

518 с.  

 Седов Л. И. Механика сплошной среды Т. 1. - СПб.: Лань, 2004. 528 I/ с. Т. 2. –  

СПб.: Лань, 2004. 560 с.  



76 
 

 Мартынов Г.А. Классическая статистическая механика. Теория жидкостей.  

Интеллект, 201 1.  

Ландау Л.Д. Теоретическая физика. Учеб.пособие.М.: Фиматлит, 2003  

Электронный ресурс 2004  

Гедымин. Г.Ю. Грюнберг, М.И. Малых. Практикум по картографии  

с основами топографии. Москва “Просвещение” 2005.  

Колодько В.Д. пракгические работы на топографических картах.  

Алма-Ата, КазГУ, 2007.5.1.3Курашов Г.Д. «Геодезия топография» М., 2006г;  

Геодезические приборы. Теодолиты. Нивелиры: учебное пособие /  

Г.А. Уставич; А.М.Олейник., А.М.Попов., Я.Г. Пошивайло.,- Тюмень: ТюмГНГУ, 

2005.- 129 с.;  

Геодезия: Проектирование геодезического обоснования для  

крупномасштабных топографических съемок, землеустроительных и кадастровых 

работ / П.А. Карев; И.В.Лесных., А.И.Павлова.- Новосибирск: СГГА, 2008.- 73 с.  

Евстифеев, Владимир Георгиевич. Железобетонные и каменные конструкции  

[Текст] : учебник : в 2 ч. Ч. 1 : Железобетонные конструкции. - М. : Академия, 2011 

(Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 2010). - 424 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 420 (12 назв.). - ISBN 978-5-7695-

6406- 

Евстифеев, Владимир Георгиевич. Железобетонные и каменные конструкции  

[Текст] : учебник : в 2 ч. Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. - М. : 

Академия, 2011 (Саратов : ОАО "Саратов. полиграфкомбинат", 2010). - 191 с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 190 (13 назв.). - ISBN 978-5-

7695-6942-5. 

Добромыслов, Андрей Николаевич. Железобетонные конструкции : Примеры  

расчета инженерных сооружений [Текст] : справ. пособие. - М. : АСВ, 2012. - 288 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 285-288 (100 назв.). - ISBN 978-5-93093-849-4 : 789-00. 

CD-ROM. Металлические конструкции. Справочник проектировщика. –  

Москва: Высшая школа, 2014. - 815 c. 

Беленя, Е.И. Металлические конструкции / Е.И. Беленя. - М.: ЁЁ Медиа, 2015. –  

783 c. 

Богуславский, П. Е. Металлические конструкции грузоподъемных машин и  

сооружений / П.Е. Богуславский. - М.: Государственное научно-техническое 

издательство машиностроительной литературы, 2015. - 520 c 

 ГЭСН-2001. Часть 9. Строительные металлические конструкции. - М.:  

Стройинформиздат, 2014. - 810 c 

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные  

нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-09-2001. 

Часть 9. Строительные металлические конструкции. - М.: Корина-офсет, 2018. - 868 c. 

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-09-2001. Часть 9. 

Строительные металлические конструкции. - М.: Корина-офсет, 2011. - 204 c. 

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.  

ГЭСНм-2001. Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в 

условиях производственн. - М.: ФГУ ФЦЦС, 2011. - 619 c. 

Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные  

строительные работы. ГЭСН-2001. Часть 39. Металлические конструкции 

гидротехнических сооружений. - М.: ФГУ ФЦЦС, 2014. - 973 c. 

Доркин, В. В. Металлические конструкции / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. - М.:  

ИНФРА-М, 2012. - 464 c. 

Копытов, М. М. Металлические конструкции каркасных зданий. Учебное  

пособие / М.М. Копытов. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 



77 
 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. - 400 c. 

Атаев С.С., Данилов Н.Н., Прыкин Б.Д., Штель Т.М. Технология строительного  

производства. М., Стройиздат, 1984.  

Литвинов О.О. Технология строительного производства. Киев., Вищая школа., 

1994.  

Данилов Н.Н. Технология строительного производства. М., Стройиздат, 1986. 

.В.И. Швиденко. монтаж строительных конструкций. Москва «Высшая школа», 

1987. 

Технология строительного производства под общей редакцией О.о. Литвинова. 

Киев: Вища школа, 1985. 

Соколов С.К. Технология и организация строительства., Москва. 2006г. 

Соколов В.А. Технология возведения специальных зданий и сооружений.  

Учебник. Москва: Высшая школа, 2005.  

Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. Технология возведения зданий и  

сооружений. - Москва: Высшая школа, 2003.  

Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений. - Москва:  

Высшая школа, 2003.  

Кернев А.Д., Субботин А.И., Евтушенко СИ. Технология возведения зданий и  

специальных сооружений. Учебное пособие. М.: Ростов на Дону, «Феникс», 2005.  

Хамзин С.К. Технология возведения зданий и сооружений. Учебник.- Алматы:  

Ана тілі, 1996. 

Хижняков В.И. Противокоррозионная защита объектов трубопроводного  

транспорта нефти и газа / Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 168 с. 

Шлугер М.А. Коррозия и защита металлов / М.А. Шлугер, Ф.Ф. Ажогин, Е.А.  

Ефимов. − M.: Mеталлургия, 1981. − 216 с. 

Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. − M.: Mеталлургия, 1976. –  

472 c. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSGNPGNH 

2 Модуль атауы Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ 

қоймаларын салу 

Мұнай-газ қоймаларын, мұнай-газ құбырларын 

салу және салу технологиясы 

Арнайы құрылыстарды салу технологиясы 

Негіздер мен іргетастар 

Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік 

жүйелері 

Күрделі жағдайларда мұнай-газ құбырлары мен 

мұнай-газ қоймаларын салу. 

Магистральдық құбырлар. 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары кафедрасы 

100 
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6 Модульді игеру ұзақтығы 2 кв,  

 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Экономиканың инновациялық және жоғары технологиялық салалары үшін теориялық 

және практикалық білімі, кәсіби қызметте оларды іске асыру үшін қажетті дағдылары 

мен дағдылары бар, зияткерлік еңбектің отандық және әлемдік нарықтарының 

қажеттіліктеріне жауап беретін, инженерлік ізденістердің, жобалау мен құрылыстың 

сапасын арттыруға дайын жоғары зияткерлік мамандарды даярлау. Соңғы мақсат-

жобалау, басқару, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету және пайдаланудың 

заманауи технологияларын меңгерген инженер-құрылысшыны даярлау. 

11. Цели модуля 

Ц1 

Ц2  

Ц3  

Ц4 

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің құрылыс, монтаж және арнайы 

жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау туралы теориялық білім алуы, олардың 

құрылысы аяқталған ғимараттар мен құрылыстар түрінде соңғы өнімді алу үшін 

кеңістік пен уақытпен байланысы. Пәнді оқытудың міндеттері: - "ғимараттарды 

тұрғызу технологиясының негіздері" кешенді пәнінің негізгі компоненттері туралы 

түсінік қалыптастыру; - пәннің ұғымдық аппаратын ашу; - ғимараттардың негізгі 

түрлерін салудың теориялық негіздері туралы білімді қалыптастыру.; - негізгі 

техникалық құралдар туралы білімді және ғимараттарды салу үшін техникалық 

құралдарды ұтымды таңдау дағдыларын қалыптастыру; - Технологиялық 

құжаттаманы әзірлеу дағдыларын қалыптастыру; - атқарушылық құжаттаманы 

жүргізу дағдыларын қалыптастыру. Осы пәнді оқу кезінде алынған білім мен 

дағдылар түлектерге іс жүзінде келесі қызмет бағыттары бойынша көмектесуі керек: 

- ғимараттар мен құрылыстарды салу технологиясы; - Құрылыс конструкцияларын 

өндіру; - инженерлік коммуникацияларды жобалау және салу; - құрылыс 

саласындағы техникалық қадағалау. 

"Мұнай-газ құрылыстарының негіздері мен іргетастары" пәнін оқу мақсаты" » 

құрылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемаларын және күрделі құрылыс 

объектілерінің қауіпсіздігіне әсер ететін жұмыстарды орындау сапасын тереңдете 

зерделеу білім алушылардың ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс негіздері мен 

іргетастарын және құрылыс өндірісінің ерекшеліктерін игеруі болып табылады. 

"Инженерлік жүйелер -1" пәнін оқытудың мақсаты жоғары білікті мамандарды 

даярлау, студенттердің елді мекендерді сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау, 

жылумен жабдықтау және электрмен жабдықтау саласында теориялық білім алуы 

болып табылады. Курсты оқу осы ғылыми пәннің қазіргі жағдайына сәйкес келуі 

керек, маман білімнің берік негіздерін, жоғары математикалық мәдениетті және 

практикалық дағдыларды қалыптастыруы керек, бұл сәтті өндірістік қызмет үшін 

жеткілікті және жаңа инженерлік басқару жүйелерін дамытуда жаңа қажетті білім 

мен жетістіктерді дербес игеруге мүмкіндік береді. Пәннің бағдарламасында дәріс 

және практикалық сабақтар өткізу қарастырылған. 

Ц5 

Ц6 
Пәнді игерудің мақсаты студенттердің мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ 

қоймаларын салу және пайдалану бойынша базалық білім алуы, көмірсутектерді 

тасымалдау және сақтау жүйелері мен объектілерін салу, жөндеу және пайдалану 

негіздері болып табылады. 

"Магистральдық құбырлар" – инженерлік-механикалық бейіндегі болашақ 

мамандарды құрылыстың топографиялық жағдайларын ескере отырып, мұнай-газ 

қоймаларын салу, магистральдық құбырларды төсеу технологиясын зерделеуге үйрету 
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12 Оқу нәтижелері 

 1. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - технологияның негізгі ережелерін; - әр 

түрлі типтегі ғимараттар мен құрылыстарды салу технологиясын; - жер және жер асты 

құрылыстарын; - құрама конструкциялардан жасалған ғимараттарды, оның ішінде ірі 

панельді және көлемді элементтерден жасалған ғимараттарды; - кірпіш ғимараттарды; 

- көп қабатты ғимараттарды; - монолитті темірбетонды қолданатын ғимараттарды; - 

үлкен аралықты ғимараттар мен құрылыстарды; - инженерлік құрылыстарды; - ерекше 

жағдайларда ғимараттар мен құрылыстарды салу технологиясын; - жұмыстарды 

ұйымдастыру мәселелерін; - жұмыстарды механикаландыру және автоматтандыру; - 

құрылыс сапасын бақылау; - құрылысы аяқталған объектілерді пайдалануға беру 

тәртібі; - ғимараттар мен құрылыстарды салудың жаңа технологиялары. Меңгеруі 

керек: - құрылымдық сызбасына байланысты ғимаратты (имаратты) тұрғызудың 

тиімді әдісін таңдау; - машиналар мен механизмдердің жиынтығын таңдау; - 

құрылыста жұмыс істейтін бригадалардың құрамын таңдау; 

- объектіні салу бойынша жұмыстарды орындаудың күнтізбелік жоспарын жасау; - 

жұмысшылардың қозғалысының, құрылыс машиналарының жұмысының, 

материалдарды әкелудің кестесін жасау; - материалдық ресурстарға қажеттілікті 

анықтау; - объект құрылысының нормативтік және нақты ұзақтығын анықтау; - 

құрылыс алаңын ұйымдастыру схемасын әзірлеу;-Оқу-әдістемелік және нормативтік 

әдебиеттерді пайдалану. Меңгеруі тиіс: - бригадалар құрамын, машиналар мен 

механизмдер жиынтығын таңдау дағдылары; - Технологиялық құжаттаманы әзірлеу 

әдістерімен (технологиялық карталар, күнтізбелік графиктер, жұмысшылар санының 

өзгеру графиктері); - ғимарат салудың технологиялық схемасын таңдау 

дағдыларымен. 

Шекті күйлер бойынша негіздер мен іргетастарды есептеу мен жобалауға негіз болған 

заңдылықтар мен ережелер; 

-негіздегі шекті жүктемелерді; негіздер мен құрылыстардың есептік және шекті жол 

берілетін деформацияларын; негіздердің, Іргетастардың және қоршау 

конструкцияларының кернеулі-деформацияланған жай-күйін сипаттайтын шамалар; 

- фундамент құрылысы саласындағы басқарушы органдардың қаулыларын, өкімдерін, 

әдістемелік және нормативтік материалдарын негізге алу талаптары; 

- эксперименттік және теориялық зерттеулер жүргізу әдістері, стандарттар, 

техникалық шарттар және техникалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі басқа да 

нормативтік материалдар, зерттелетін саладағы еңбекті қорғау ережелері мен 

нормалары; 

- ұғымдар: негіздер мен құрылыстардың шекті жай-күйі; конструкциялық және есептік 

схемалардың байланысы. 

Білу: 

- фундамент құрылысы саласындағы заманауи жетістіктерді, автоматтандырылған 

жобалау жүйелерінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, әртүрлі инженерлік-

геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларда негіздер мен іргетастарды жобалау; 

-құрылыстардың пайдалану сенімділігін қамтамасыз ететін және қоршаған ортаны 

қорғау талаптарын қанағаттандыратын техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

бойынша неғұрлым орынды конструктивті шешімдерді негіздеу. 

"Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жүйелері" пәнін оқу нәтижесінде 

студенттер: 

білуге тиіс: инженерлік желілерді, жүйелер мен жабдықтарды есептеудің теориялық 

негіздері; елді мекендер ғимараттары мен құрылыстарын жабдықтау жұмысының 

принциптері; 

Пәнді оқу нәтижесінде біліктілік сипаттамасының талаптарына сәйкес студенттер 

білуі керек: жобаланған ғимарат үшін инженерлік жүйелерді таңдау және жобалау, 

инженерлік желілерді есептеу және қажетті жабдықты таңдау. 
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Өз функцияларын орындау үшін құзыретті болу, кең дүниетанымға ие болу, 

логикалық ойлау, аналитикалық ойлау қабілеті, жағдайды нақты бағалау қабілеті, 

негізгі перспектива тұрғысынан күрделі процестерді түсіну. 

Пәнді оқу нәтижесінде оқу нәтижелері студент: 

Білу: мұнай-газ саласы * объектілерінің құрылысын ұйымдастыру және модельдеу 

әдістері; ГТП және ГТХ салу мен пайдаланудың негізгі технологиялық процестері; 

Меңгеруі керек: мұнай-газ саласындағы объектілерді салу мен пайдаланудың жаңа 

технологиялары туралы түсінігі болуы керек. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 1. білуге тиіс: - мұнай мен газды тасымалдау 

және сақтау техникасы мен технологиясы; - көмірсутек шикізатының (мұнай мен 

газдың) негізгі түрлерін және оны қайта өңдеу өнімдерін (ашық түсті мұнай өнімдері-

мотор отындарын) айдауға арналған құбыр жүйелері қалай ұйымдастырылған; 

- мұнай өнімдері құбырлары мен газ құбырларында, сондай-ақ резервуарлық парктер 

мен жерасты газ қоймаларында пайдаланылатын құбыр жабдықтарының негізгі 

түрлері; - мұнай, мұнай өнімдері мен газды тасымалдау параметрлерін есептеу 

әдістерінің негізгі теориялық ережелері мен практикалық іске асырылуы; - газ-мұнай 

құбырларын жобалау және пайдалану; 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1.білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2.құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3.рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы 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 межелік бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиеттер 

 1. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: Учебник для вузов / А.А. 

Коршак, А.М. Нечваль; под ред. А.А. Коршака. СПб.: Недра, с.  

2. Российская газовая энциклопедия / Гл. ред. Р. Вяхирев. М.: Большая Российская 

энциклопедия, с.: ил.: карт.  

3. Строительные конструкции нефтегазовых объектов: Учебник / Ф.М. Мустафин, 

Л.И. Быков, В.Н. Мохов и др. СПб.: ООО «Недра», с. Дополнительная:  

4. Иванов В.А., Лысяный К.К. Надежность и работоспособность конструкций 

магистральных нефтепроводов. СПб.: Наука, Сварка трубопроводов: Учеб. Пособие / 

Ф.М. Мустафин, Н.Г. Блехерова, О.П. Квятковский и др. М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», с.  

5. Стальные вертикальные резервуары низкого давления для нефти и нефтепродуктов. 

Учебное пособие для вузов. (Серия «Высшее нефтегазовое образование») М: Изд.: 

ЦентрЛитНефтеГаз с. 

 
 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды DOIYa5.1 

2 Модуль атауы Қосымша білім / Шет тілі 

PUIAYa 3302 ағылшын тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

PUPRAYa 2301 ағылшын тілінде ауызша және 
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жазбаша сөйлеу практикасы 

MSYaK 4311 халықаралық стандартталған Тілдік 

курстар 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % қатысу 

Шет тілі кафедрасы 100 

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

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

20 

9 Модуль пререквизиттері Жоғары білім деңгейінде шет тілі пәндерін оқу. 

 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 бакалаврдың халықаралық қатынастар саласындағы кәсіби қызметінің негізгі түрлері 

бойынша және жалпы біліктілік сипаттамасы мен оның кәсіби және арнайы 

дайындығына қойылатын талаптарға сәйкес ағылшын тілін пайдаланумен байланысты 

функцияларды орындау мақсатында студентті кешенді теориялық, лингвистикалық, 

практикалық және ақпараттық-талдамалық даярлау. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативтік және 

мәдениетаралық құзыреттілігін қалыптастыру және оларды одан әрі жетілдіруге ықпал 

ету, сондай-ақ білім алушының мәдениетаралық коммуникацияға толыққанды қатысу 

қабілетінің көрсеткіші ретінде "екінші тілдік тұлғасын" дамытуға ықпал ету 

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

саласында теориялық білім алу болып табылады. Пайдалы қазбалардың кен орындары 

мен кен орындарының геологиялық алғышарттары мен белгілері, олардың негізінде 

аумақты болжамды бағалауды жүзеге асыру қаралады, пайдалы қазбалардың кен 

орындарын іздеу және бағалау әдістері мен әдістемесі зерделенеді. 

Студенттерді Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу әдістерімен (ГАЖ) және бірқатар 

геологиялық есептерді шешу кезінде ГАЖ деректерін геологиялық өңдеу және 

түсіндіру алгоритмдерімен таныстыру болып табылады. 

12 Оқыту нәтижесі  

Код Сипаттамасы  Код целей 

ОК3 ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы заңдарын білу, шет тілінде 

жазбаша және ауызша сөйлеу арқылы оның нәтижелерін логикалық түрде 

дұрыс ұйымдастыра білу. 

Ц1 

ұлттық-мәдени ерекшеліктерге сәйкес тіл иелерімен тілдік және тілдік 

емес (вербалды және вербалды емес) қарым-қатынасты жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін білімі, дағдылары мен іскерліктері болуы; түлек 

мәдениеттер диалогы контексінде шет тілдік қарым-қатынас дағдылары 

мен дағдыларына ие болуы тиіс, мысалы: күнделікті қарым-қатынастың 

сөйлеу этикетін меңгеру (танысу, өтініш білдіру, келісім, келіспеушілік, 

алынған ақпарат бойынша өз пікірін білдіру және т. б.).) 

Ц2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. 1. білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 
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орталықтанған оқыту; 

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. 3. рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4. 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 межелік 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. 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MGPGE 6 

2 Модуль атауы Мемлекеттік практика модулі және 

мемлекеттік емтихандар 

Дипломалды тәжірибе 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4к.3кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модуль пререквизиттері Барлық пәндерден өтті 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы  

 Негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде диплом алдындағы практика 

оқудың соңғы кезеңі болып табылады. Білім алушылар теориялық және 

практикалық оқыту бағдарламасын толық меңгергеннен кейін өткізіледі. Диплом 

алдындағы практика жоғары білікті мамандарды даярлау бойынша оқу процесінің 

маңызды бөлігі болып табылады және кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда, 

ғылыми-зерттеу институттарында жүргізіледі 

11. Модуль мақсаты  

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

жазуға дайындау. 

 

 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MGPGE 6 

2 Модуль атауы Қорытынды аттестаттау модулі 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 
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қорғау немесе кешенді емтиханды дайындау 

және тапсыру 

3 Модульді жасаушылар Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

4 Кафедра-модуль иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра % қатысу 

Инженерлік, өңдеу 

және құрылыс 

салалары 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4к.4кв. 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модуль пререквизиттері Барлық пәндерден өтті 

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 мақсаты  

Ц1 Мамандық бойынша барлық оқытылған пәндер бойынша студенттердің білімін 

қорытынды бағалау 
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