








1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

1.1 бағдарлама циклі: 

Бірінші цикл: бакалавриат 6 деңгей ҰБШ / СБШ / БЖХС 

 

1.2 Берілетін дәреже: бизнес және білім беру бағдарламасы бойынша басқару 6в04144 

Экономика 

1.3 кредиттердің жалпы көлемі: 240 академиялық кредит / 240 ECTS 

                                                                                                        180 ECTS 

                                                                                                        120 ECTS 

 

 

1.4 типтік оқу мерзімі: 4 жыл/ 3 жыл/ 2 жыл 

 

1.5 ОП ерекшелігі 

"Стандарттау және сертификаттау" бағыты бойынша бакалаврларды даярлау 

бағдарламасы Мұнай-газ өнеркәсібіндегі өнім өндірісінің сапасын басқару, инновациялық 

өнімнің өмірлік циклін қамтамасыз етуге бағытталған стандарттаудың нормативтік 

техникалық құжаттарын әзірлеу және өзектендіру, сондай-ақ өнеркәсіп өнімінің сапасын 

сараптау және бәсекеге қабілетті өнім мен мұнай-газ және өнеркәсіп секторының бәсекеге 

қабілетті өнімінің сәйкестігін растау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру саласындағы 

мамандарды даярлауға бағытталған. 

Аталған білім беру бағдарламасы "Техникалық реттеу саласындағы 

қызметтер"біліктілігінің салалық шеңберін ескере отырып әзірленді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ББ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

1 модульдік білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ 

 

1.1 бағдарлама циклі: 

Бірінші цикл: бакалавриат 6 деңгей ҰБШ / СБШ / БЖХС 

 

1.2 Берілетін дәреже: 6В075 – Стандарттау және сертификаттау білім беру 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

 

1.3 кредиттердің жалпы көлемі : 240 академиялық кредит / 240 ECTS 

                                                                                       180 ECTS 

                                                                                                                    120 ECTS 

 

 
1.1 білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

Білім беру бағдарламасының мақсаты мұнай-газ өнеркәсібіндегі стандарттау және 

сертификаттау бойынша ұлттық және мемлекетаралық стандарттау жөніндегі жұмыстарды 

жүзеге асыруға, өнім сапасы бойынша стандарттар мен техникалық шарттарды енгізу және 

сақтау, өнімді (қызметтерді) сәйкестікті растауға және аттестаттауға дайындау бойынша 

мемлекеттік қадағалауды, ведомствоаралық және ведомстволық бақылауды жүргізуге 

қабілетті мамандарды даярлау болып табылады. 

 

Осы ережеге сүйене отырып, осы білім беру бағдарламасын енгізудің мақсаттары: 

- түлекті нақты ұйымды басқару технологиясын әзірлеу, енгізу және қолдану 

саласындағы ұйымдастырушылық-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; 

- бітірушіні ұйымдар мен кәсіпорындарда сыртқы экономикалық қызметті іске 

асыруға дайындау; 

- студенттердің кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді тиімді шешуге қажетті жеке 

қасиеттерін тәрбиелеу, көптілді және көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру; 

-студенттердің әмбебап құзыреттіліктерін дамыту, оның ішінде кең ауқымды мәдени 

қарым-қатынасты, белсенді азаматтық ұстанымды, коммуникациялық дағдыларды, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау және қолдау қабілеттерін 

дамыту, заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру, өзін-өзі дамытуға ұмтылысты 

қалыптастыру және этикалық құндылықтар мен салауатты өмір салтын ұстану; 

- экономика және бизнес салаларында ақпараттық-аналитикалық және кәсіпкерлік 

қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін студенттердің кәсіби құзыреттерін қалыптастыру.  

Стандарттау және сертификаттау бакалаврларын даярлаудың модульдік білім 

беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын игеру; 

- өзін-өзі дамыту әлеуеті бар және экономиканың өзгеретін жағдайларына тез 

бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы 

білім, Кәсіби құзыреттілік алу; 

- дамудың жоғары жалпы зияткерлік деңгейіне ие болу, көркем және дамыған 

сөйлеуді, гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық құқықтық нормаларды, 

ойлау мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын игеру; 

шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту; 



- түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі, мамандығы бойынша 

барынша тез жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ету; 

- студенттердің жеке білім беру бағдарламаларын таңдауы; 

- ұйымдардың тапсырыстары бойынша мақсатты дайындықты қамтамасыз ету; 

-халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылымдар тоғысында 

іргелі курстарды игеру; 

- білім алушылардың таңдаған оқу траекториясы бойынша теориялық, практикалық 

және жеке дайындықтарын тереңдету; 

- білім алушылардың өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, еңбек және 

оқу іс-әрекеті процесін өз бетінше бақылау мақсатында олардың барлық белсенді тіршілік 

әрекеті барысында жаңа білімдерді өз бетінше шығармашылық меңгеру қажеттілігі мен 

дағдыларын дамыту; 

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

заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдай және іс жүзінде шеше алатын, 

ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби қарым-қатынас 

мәдениеті бар мамандарды даярлау. 

 

 1.2 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 міндетті стандарты негізінде әзірленді., Ұлттық біліктілік шеңберіне және 

кәсіби стандарттарға сәйкес келеді, Дублин дескрипторларымен және өңірлік еңбек 

нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген. 

 Мамандықтың білім беру бағдарламасы Сала бойынша "6В075-Стандарттау, 

сертификаттау және метрология" мамандығы бойынша бітірушіге қажетті негізгі 

құзыреттіліктерді қалыптастырудың жаңа тәсілін ұсынады. 

 Білім беру бағдарламасы аналитикалық, ұйымдастырушылық-технологиялық, 

өндірістік-басқарушылық, жобалық, ғылыми-зерттеу қызметін орындауға дайындалуға 

бағытталған. 

 Білім беру бағдарламасы Жоғары білім берудің ұлттық жүйесін Болон процесіне 

қосу бойынша жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және 

халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіру болып табылады. 

 Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық 

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. 

 6В07501 – "стандарттау және сертификаттау" техника және технология кәсіби 

бакалавриатының білім беру бағдарламасы жоғары оқу орнының дайындық бағытына сәйкес 

білім беру бағдарламасын іске асыру шарттары мен талаптарын анықтайтын оқу-әдістемелік 

құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. 

 Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделі 

негізінде әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттіліктерін, олардың дайындық 

деңгейін және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығын сипаттайды. 

 Білім беру бағдарламасының тұтастығына "Стандарттау және 

сертификаттау"дайындау бағыты бойынша бакалавр ие болуы тиіс құзыреттіліктің барлық 

топтарын қалыптастыруға оқытылатын модульдердің құрамы, тереңдігі және бағыттылығы 

арқылы қол жеткізіледі. 

 6В07501 – стандарттау және сертификаттау траектория бойынша жүзеге 

асырылады: 

 



 А. Стандарттау және сертификаттау; 

 

 Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу нысаны үшін ББ меңгеру мерзімі-

6В07501-Стандарттау және сертификаттау 4 жылды құрайды. 

 

 1.3 мамандарды жұмысқа орналастыру перспективалары 

 Түлек жұмысқа орналасу үшін жақсы мүмкіндіктерге ие: 

 Стандарттау, метрология және сертификаттау орталықтары; 

 аспаптар мен жабдықтарды тексеру және калибрлеу зертханалары; 

 сынақ зертханалары; 

 сәйкестікті растау органдары; 

 өнім сапасын бақылау жөніндегі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар; 

 тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі ұйымдар; 

 өнімнің жаңа түрлерін енгізетін кез келген ұйым; 

 кез-келген кәсіпорында сапа менеджерлері; 

 бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру және т. б. білім беру 

мекемелері. 

 Түлектер өз ісін құрып, дамыта алады, кәсіпкерлер ретінде әрекет ете алады. 

  

 1.4 Біліктілік сипаттамасы 
 

1.4.1 кәсіби қызмет саласы 

Өнімге (көрсетілетін қызметке), процесс пен жүйеге; өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің 

жоғары сапасы мен қауіпсіздігіне, өндіруші мен тұтынушы үшін жоғары экономикалық 

тиімділікке бағытталған оларды әзірлеуге, өндіруге, қолдануға және метрологиялық 

қамтамасыз етуге қойылатын нормаларды, ережелер мен талаптарды белгілеу, іске асыру 

және орындалуын бақылау. 

 

1.4.2 кәсіби қызмет объектілері 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері өндіріс(қызмет көрсету), процестер мен 

жүйелер; кәсіпорындар мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) жабдықтары; өлшеу, 

сынау және бақылау әдістері мен құралдары, Стандарттау, метрология, сертификаттау және 

сапа менеджменті жүйелерінің нормативтік құжаттары; ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және 

экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз ету болып табылады. 

 

1.4.3 кәсіби қызмет пәндері 

Кәсіби қызметтің пәні нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттама, өлшеу, сынау 

және бақылау құралдары, метро-логикалық қамтамасыз ету болып табылады. 
 

1.4.4 кәсіби қызмет түрлері 

Осы ББ бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- өндірістік-технологиялық; 

- есептік-жобалық; 

- эксперименттік-зерттеу; 

- инспекциялық; 

- білім беру (педагогикалық). 
 

1.4.5 кәсіби қызметтің функциялары 

Осы ББ бойынша кәсіби қызметтің функциялары: 

 Қолданыстағы және ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейлерде әзірленетін 

стандарттау жөніндегі құжаттардың мониторингі; 



 Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету (тексеру және калибрлеу зертханалары); 

 Өнімді сынау (деструктивті, бұзбайтын және аналитикалық бақылау); 

 Аккредиттеу саласындағы бағалау; 

 Өнімдер, процестер мен қызметтер бойынша сәйкестікті растау; 

Парниковых парниктік газдар шығарындыларын тексеру және тексеру 

 Персоналдың сәйкестігін растау; 

 Менеджмент жүйелерінің сәйкестігін растау; 

 Өнімнің, процестер мен қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын тексеру; 

 Техникалық реттеу саласындағы мамандарды даярлау. 

 

1.4.6 кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

Осы ББ бойынша негізгі міндет-осы мақсаттарға: 

- кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын игеру; 

- өзін-өзі дамыту үшін әлеуеті бар және экономиканың өзгеретін жағдайларына тез 

бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру, табиғат қорғау қызметі саласында 

толыққанды, сапалы базалық білім алу; 

- жоғары жалпы зияткерлік даму деңгейіне ие болу, сауатты және дамыған сөйлеуді, 

гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық құқықтық нормаларды, ойлау 

мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын игеру; 

- көптілділік бағдарламасын жүзеге асыру аясында мемлекеттік, орыс және шет 

тілдерін меңгеру; 

- шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту; 

- көп деңгейлі білім берудің келесі сатысында студенттердің білім алуын жалғастыру; 

- еңбек нарығындағы мамандардың бәсекеге қабілеттілігі. 
 

1.4.7 кәсіби қызметтің бағыттары 

Осы ББ бойынша бакалаврлар өздерінің кәсіби қызметін келесі бағыттарда жүзеге 

асыра алады: 

- стандарттарға, нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттамаға өзгерістер 

әзірлеу, қайта қарау және енгізу; 

- стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне 

мемлекеттік қадағалау мен инспекциялық бақылауды жүзеге асыру; эксперименттер, 

өлшеулер, бақылаулар жүргізу, зерттеулер мен ғылыми әзірлемелердің нәтижелерін енгізу; 

- өлшеу, сынау және бақылау құралдарына қызмет көрсету, профилактикалық 

тексерулер мен ағымдағы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру; 

- конструкторлық, технологиялық және пайдалану құжаттамасына сараптама жүргізу; 

- өндірістің жай-күйіне талдау жүргізу және одан әрі сертификаттау мақсатында өнім, 

қызмет және жүйе сапасының тұрақтылығын бағалау, түзету және алдын алу іс-

шараларының орындалуын бағалау. 

 

1.4.8 кәсіби қызметтің мазмұны 

Осы ББ бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің мазмұны: 

- стандарттар мен нормативтік құжаттарға өзгерістерді ұйымдастыру, әзірлеу, қайта 

қарау және енгізу; 

- жобаларды, бағдарламаларды, стандарттарды, техникалық шарттарды, стандарттау 

жөніндегі құжаттарды сараптау және олардың қолданыстағы заңнамаға, техникалық 

регламенттерге, өзара байланысты стандарттар мен құжаттарға сәйкестігін бағалау; 

- Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық және шетелдік техникалық 

регламенттердің, стандарттардың, техникалық шарттардың және стандарттау, метрология 

және сертификаттау жөніндегі басқа да нормативтік құжаттардың қолданылуын талдау; 



- нормативтік құжаттардың қолданыстағы базасын талдау, салалар мен қолдану 

салалары бойынша қызметті және стандарттаудың қол жеткізілген деңгейін бағалау, оларды 

жетілдіру бойынша ұсыныстар; 

- өнімдерді (қызметтерді), процестерді (жұмыстарды) және жүйелерді 

сертификаттауға ұсынылатын құжаттарды талдау, олардың стандарттар мен басқа да 

нормативтік құжаттар талаптарына сәйкестігін бағалау; 

- өндіріс жағдайын талдау және шығарылатын өнім (қызмет) сапасының 

тұрақтылығын бағалау); 

- өнім (қызмет) өндірісінің жай-күйін және кәсіпорында сапа менеджменті жүйесінің 

жұмыс істеуін тексерудің әдістемелері мен бағдарламаларын әзірлеу; 

- сертификатталған өнімге (көрсетілетін қызметке), процесс пен жүйеге инспекциялық 

бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, түзету және алдын алу іс-шараларының орындалуын 

бағалау. 

  

2 Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер 

 

Түлектің негізгі құзіреттіліктері жалпы білімге, Әлеуметтік-этикалық құзыреттерге, 

ұйымдастырушылық, басқарушылық және кәсіби құзыреттерге қойылатын талаптар 

негізінде қалыптасады. 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы алдыңғы білімге негізделген, оқытылатын салада білімі мен 

түсінігін көрсету; 

2) білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдану, оқытылатын сала проблемаларын 

шешу және арт-гменттерді қалыптастыру; 

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; 

Дублин дескрипторларын есепке ала отырып оқыту нәтижелері бойынша 6в07501 – 

Стандарттау және сертификаттау бойынша техника және технология бакалавры:  

білуі және түсінуі тиіс (Дескриптор А): 

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

ықпал ететін жаратылыстану пәндері саласындағы базалық негіздер; 

- тарихи үдерістің заңдылықтары мен кезеңдері, әлемдік және отандық экономикалық 

тарихтың негізгі оқиғалары, "Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму 

стратегиясын" іске асыру аясында болып жатқан реформалар бағыты, қазіргі заманғы бизнес 

саласындағы даму үрдістері; 

- экономиканы және өндірісті басқару саласындағы негізгі құбылыстар мен пісіп-

жетілген проблемалардың, оның ішінде қоршаған ортаның жай-күйінің, кәсіпорындар мен 

жалпы экономиканы басқарудың шетелдік тәжірибесінің мәні; 

- негізгі философиялық түсініктер мен категориялар, табиғат және қоғам дамуының 

заңдылықтары; 

- экономиканың, оның салалары мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс 

істеуіне қатысты кәсіби қызмет саласын реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық құжаттар; 

- экономикалық есептерді шешуге арналған Математикалық талдау, Ықтималдықтар 

теориясы, статистика негіздері; 



- экономикалық теорияның негізгі түсініктері, категориялары, құралдары; 

- экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері, мемлекеттің экономикалық саясатының 

бағыттары; 

- ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің заманауи тәсілдері, ақпараттық 

технологиялар негіздері; 

- қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық аспектілері; 

- тіршілік қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық және теориялық негіздері; 

- макро деңгейде экономика дамуының теориялық негіздері мен заңдылықтары, 

кәсіпорын қызметінің экономикалық механизмі; 

- бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржылық менеджмент, персоналды басқару, 

Халықаралық экономикалық қатынастар негіздері; 

- ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

 

Білу мен түсінуді қолдану (Дескриптор В): 

 

- негізгі ұғымдарды, экономикалық категорияларды зерттеу кезінде; 

- өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде; 

- макроэкономикалық көрсеткіштердің және шаруашылық жүргізуші субъектілер 

қызметінің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің қолданыстағы нормативтік-құқықтық 

базасын ескере отырып, үлгі әдістемелер негізінде есептеулер жүргізу кезінде; 

- әр түрлі нысандағы кәсіпорындар, ұйымдар, ведомстволар жоспарларының 

экономикалық бөлімдерін әзірлеу кезінде; 

- кәсіпорынның және басқару ұйымының экономикалық қызметінің практикалық 

мәселелерін шешу кезінде; 

- экономикалық сипаттағы проблемаларды анықтау, нақты жағдайларға талдау 

жүргізу, оларды шешу тәсілдерін әзірлеу және күтілетін нәтижелерді бағалау кезінде; 

- нарықтық конъюнктураны зерттеу кезінде; 

- нақты жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу кезінде (кәсіпорынды құру немесе 

қайта құру, жаңа өнім өндірісін немесе қызмет түрлерін игеру, жекелеген өндірістерді 

техникалық қайта жарақтандыру немесе қайта құру)); 

- заманауи бағдарламалық өнімдердің көмегімен компьютерде жұмыс істеу кезінде; 

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

сақтауды ұйымдастыра отырып, ақпараттың барлық түрлерімен жұмыс істеу кезінде; 

- экономикалық және әлеуметтік сипаттағы зерттеулер жүргізу кезінде. 

 

 

Пікір қалыптастыру (Дескриптор С): 

 

- ақпаратқа талдау жүргізу, ақпаратты жүйелеу және қорыту, кәсіби қызмет 

мәселелері бойынша шолулар, есептер дайындау кезінде; 

- экономикалық ғылымның даму заңдылықтары мен үрдістерін ескере отырып, 

оңтайлы, неғұрлым тиімді шешімдер қабылдау және іске асыру кезінде; 

- басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларына сыни бағалау жүргізу, 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу 

және негіздеу кезінде; 

- экономикалық агенттердің мінез-құлқын, кәсіби қызмет саласындағы объектілердің 

даму тенденцияларын әртүрлі жағынан (өндірістік, мотивациялық, институционалдық және 

т. б.) сыни бағалауды жүзеге асыру кезінде; 

- бизнес құнын бағалауды жүргізу, стратегияны әзірлеу және кәсіпорынның 

(ұйымның) және оның жекелеген активтерінің құнын басқаруды жүзеге асыру кезінде; 

- кәсіпорынның өндірістік-экономикалық әлеуетіне диагностика жүргізу кезінде. 



 Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

 

 - берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай тиімді коммуникация құру; 

 - сындарлы диалог жүргізу дағдыларын меңгеру; 

 - ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және нақты 

құру; 

 - ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және 

оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті; 

 - кәсіби халықаралық іскерлік қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған 

терминологиясы және көптілді қоғам құру шеңберінде коммуникация құралы ретінде 

мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; 

 - мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру; 

 - пікірталас кезінде өз ұстанымын сендіру, дәлелдеу қабілеті; 

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

байланыстыра білу; 

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

шешімдерді хабарлау қабілеті; 

 - кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті; 

 - әріптестермен кооперацияға, ұжымда жұмыс істеуге дайын болу, нақты 

экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін ұйымдастыру 

қабілеті; 

 - толыққанды әлеуметтену, Интеграция және жеке даму қабілеті. 

 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

 

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

жүйелеу; 

- зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; 

- математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар 

саласында білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті; 

-   жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу 

қабілеті; 

- өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни бағалау, жолдарды белгілеу және 

артықшылықтарды дамыту және кемшіліктерді жою құралдарын алу қабілеті; 

- өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметті 

орындауға Жоғары уәждемесі болуы; 

- нақты кәсіпорындардың қызметін зерделеу негізінде кәсіптік модульдерді игеру 

кезінде алған білімдерін кеңейту, тереңдету және жүйелеу; 

- күнделікті кәсіби қызмет және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін қажетті 

жаңа білім алу дағдыларын меңгеру; 

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

шеберлікті арттыруға ұмтылу. 
 

ББ 6В07501 – Стандарттау және сертификаттау бойынша бизнес және басқару 

бакалавры құзыреттілікке ие болуы керек: 
 

Базалық (негізгі) құзыреттер: 

 

ОН – 1 тіл саласындағы құзыреттер 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіру қабілеті; 



- ағымдағы құжаттаманы мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құрастыра 

білу; 

- конструктивті диалог құру, көп мәдениетті, көпэтникалық және көпконфессиялы 

қоғамда қарым-қатынас жасау, педагогикалық еңбекшілікке қабілетті болу білігі мен 

дағдысы; 

- кәсіби халықаралық қауымдастықтың мамандандырылған терминологиясы аясында 

шет тілдерінің бірін коммуникация құралы ретінде меңгеру. 

 

ОН – 2 компьютерлік құзыреттер 

 

- заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

- кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз 

етуді пайдалану қабілеті; 

- бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпараттық технологиялар мен әлеуметтік 

ақпаратқа сыни көзқарасты меңгеру; 

- қазіргі заманғы ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру; 

-қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу әдістерін меңгеру, оны түрлендіру, 

сақтау және беру; 

- білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану қабілеті; 

-ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты берудің, сақтаудың, қайта өңдеудің, 

интерпретациялаудың негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау 

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

болуы. 

 

ОН – 3 оқу құзыреттілігі 

 

-жаратылыстану-ғылыми және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім алу 

және жаңа білім алу, осы білімді кәсіби деңгейде қолдану және түсіну қабілеті; 

- күнделікті кәсіби қызметке және білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын меңгеру; 

- әртүрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі; 

- ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және осы негізде әрекет ету қабілеті. 

 

ОН – 4 әлеуметтік құзыреттер 

 

- өз қызметінде Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттары мен 

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. 

 

ОН – 5 этикалық құзыреттер 

 

- мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтылық пен 

гуманизмге ие болу; 

- этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті; 

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

барлық заманауи талаптарға жауап беру; 



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

нормаларын меңгеру қабілеті; 

- әртүрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бағдарлану қабілеті; 

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

этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға 

төзбеушілік; азаматтық жауапкершілік пен этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауды талап 

ету. 

 

ОН – 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 оларды кәсіби қызметте міндеттерді шешу 

кезінде пайдалануды жоспарлау қабілеті; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті; 

бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік. 

 

ОН – 7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер 

 

- бастамашыл болу және проблемаларды ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу 

қабілеті; 

- өзін-өзі ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті; 

- ұжыммен жұмыс істеу кезінде кәсіби міндеттерді шешудің түрлі нұсқаларын өз 

бетінше әзірлеу және ұсыну қабілеті; 

- қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапкершілікпен қарау; 

мақсат қою және оларға қол жеткізу қабілеті; 

- бірлескен іс-қимылдарды ұйымдастыру, бастамашылық таныту және нәтижеге 

жауапты болу қабілеті; 

- өмір мен қызметтің түрлі салаларында алған білімдері мен іскерліктерін пайдалана 

отырып, идеяларды тудыру және оларды іске асыру қабілеті; 

- қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және мәселелерді шешу 

қабілеті; 

- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешім 

қабылдауы үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру; 

- деректер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру.  

 

ОН – 8 коммуникативтік құзыреттілік 

 

- командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну қабілеті; 

- жанжалдарды шешу және келіссөздер жүргізу қабілеті; 

й- ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу; 

- жауапкершілікті өзіне алу және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға 

қатысу қабілеті; 

- ұжымда жұмыс істеуге дайын болу, өз міндеттерін шығармашылықпен және 

ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимыл жасау. 

 

ОН – 9 құндылық және мәдениетаралық құзыреттер 

 

- басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен нәтижелі өзара іс-қимыл 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 пікірлерге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға 

негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде 

оларға назар аудару. 

 

ОН – 10 белгісіздік өзгеруінің үдемелі динамикасы жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты өзгертуге 

дайын болу 

 

- қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті; 

- кәсіби қызметке байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр 

болу; 

- белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық 

сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру; 

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

әлеуметтік қызметті рефлексиялау қабілеті; 

- халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті; 

- жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу қабілеті; 

- жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті; 

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

 

Кәсіби құзыреттер (КҚ): 

 

КҚ - 1 есептік-экономикалық құзыреттер 

- сапаны бақылаудың, метрологиялық қамтамасыз етудің және негізгі нормалар мен 

талаптарды стандарттаудың жаңа әдістері мен құралдарын құру немесе қолданыстағыларын 

жаңғырту бойынша жобаның мақсаттарын қалыптастыру; 

- баламаларды салыстыру және бастапқы деректерді есепке алу негізінде проблеманы 

шешудің оңтайлы нұсқаларын анықтау; 

- техникалық шарттардың, стандарттардың, нұсқаулықтардың, техникалық 

сипаттамалардың жобаларын дайындау; 

- құралдарды жобалау және бақылау, метрологиялық қамтамасыз ету және 

стандарттау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану. 

 

КҚ - 2 аналитикалық, зерттеу құзыреттері 

- өнім сапасының жай-күйі мен динамикасын талдау, өндірісті метрологиялық 

қамтамасыз ету, стандарттау және сертификаттау; 

- өнім сапасын сынау, өлшеу және бақылау жүргізу жоспарларын, бағдарламалары 

мен әдістемелерін әзірлеу 

- сапа менеджменті, метрологиялық қамтамасыз ету, стандарттау және сертификаттау 

процестерін талдаудың, синтездеудің және оңтайландырудың проблемалық-бағдарлы 

әдістерін қолдану. 

 

КҚ - 3 жоспарлы-экономикалық құзыреттер 

- өнім сапасының менеджменті бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, стандарттау 

және сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жоспарлау, 

- кәсіпорында қолданылатын стандарттарды, техникалық регламенттерді және басқа 

да құжаттарды тексеру және өзектендіру; 



- сапа менеджменті жүйесін әзірлеуге және енгізуге басшылық жасау, 

- нормативтік-техникалық құжаттамаға сараптама жүргізу үшін стандарттар мен 

өтінімдерді әзірлеуге техникалық тапсырмалар жасау. 

 

 

КҚ - 4 жобалық құзыреттер 

- өнім сапасының менеджменті бойынша тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз 

ету, метрологиялық қамтамасыз етуді жетілдіру, Стандарттау, метрология және 

сертификаттау бойынша жаңа стандарттарды әзірлеу және қолданыстағы стандарттарды, 

техникалық шарттарды және басқа да құжаттарды қайта қарау; 

- сапа менеджменті жүйесін, өлшеу түрлері бойынша жергілікті тексеру схемаларын, 

кәсіпорын стандарттарын әзірлеу және енгізу 
 

КҚ-6 Креативные компетенции 

- владеть знаниями в области инновационной деятельности, умениями и навыками 

перестраивать профессиональную деятельность, реализовывать авторские новаторские идеи, 

находить нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации новых 

идей, критическому мышлению; 

- умение формулировать проблему, креативно подойти к ее решению; владение 

методиками развития творческих способностей;  

- умение творчески использовать накопленный опыт и создавать новые методики; 
- проявление интереса к творческим задачам, способность действовать не только по 

стандартной предложенной схеме; 
- наличие высокой мотивации на решение творческих задач, способность креативно 

воспользоваться имеющимися знаниями, организовать творческую деятельность других 

участников управленческого процесса. 
 

КҚ - 7 ұйымдастырушылық құзыреттер 

 - экономика саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, нормативтік-

нұсқаулық құжаттаманы білу, ағымдағы құжаттаманы әзірлеу дағдысы мен дағдысын 

меңгеру; 

 - сала кәсіпорнындағы 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-аналитикалық құзыреттер 

 - талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың, бұқаралық 

ақпарат құралдарының қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті; 

 - статистикалық материалды талдау, күтілетін нәтижелерді болжау; 

 - мәселені анықтау және талдау қабілеті, қорытындыларды дәлелдей білу және 

ақпаратты сауатты қолдана білу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

Осы бағдарламаның түлектері: 

РО 1. Инновациялық өлшеу құралдарымен жұмыс істеуге, математикалық ойлауды, 

тауарлардың тұтынушылық қасиеттерін бағалау үшін физика-химиялық талдау мен 

квалиметрияның негізгі әдістерін, сондай-ақ механика мен электротехника негіздерін 

өзгертуге қабілетті. 

РО 2. Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік қарым-қатынас мәселелерін шешу 

үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде байланысқа түсе алады. 

РО 3. Жұмыстың өнімділігін арттыру үшін автоматтандырылған аналитика жүйелерінде, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларда және басқа IT-технологияларда жұмыс істеу 

дағдыларын көрсету 

РО 4. Кәсіби қызметпен байланысты тәуекел жағдайында экономикалық және 

ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын көрсету, сондай-ақ 

стандарттау және сертификаттау саласында құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

негіздерді қолдану. 

РО 5. Сынақ нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы шешім қабылдайды, 

сертификаттау ережелері мен сертификатталған өнімнің сапасын бақылайды және 

бақылайды. 

РО 6. Өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің сапасын регламенттейтін негізгі нормативтік 

құжаттарды пайдаланады, стандарттарды талдайды, стандарттау бойынша өнімдер мен 

қызметтердің сапасы мен техникалық деңгейіне сараптамалық бағалау жүргізеді.  

РО 7. Ұлттық стандарттарды үйлестіру және оларды халықаралық талаптарға сәйкес 

біріздендіру мақсатында халықаралық стандарттарға талдау жүргізеді, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының аумағында халықаралық және шетелдік техникалық регламенттердің және 

стандарттау мен сертификаттау жөніндегі басқа да нормативтік құжаттардың қолданылуын 

талдайды 

РО 8. Сенімділікке сынау нәтижелерін жоспарлау және өңдеу, сыртқы факторлардың 

әсеріне сынаудың жекелеген фрагменттерін орындау дағдыларына ие 

РО 9. Өнімдер мен қызметтердің сапасы мен техникалық деңгейіне сараптамалық бағалау 

жүргізеді, стандарттау және сертификаттау жөніндегі нормативтік құжаттардың жобаларын 

әзірлеуге және ұсынуға қабілетті. 

РО 10. Кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін әзірлеу, енгізу және сертификаттау 

технологиясын айқындайды, өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде конструкторлық 

және технологиялық құжаттаманы және технологиялық процестің картасын жасау 

дағдыларын қолданады. 

РО 11. Өнімді дайындау технологиясының негіздерін, тауарлардың тұтынушылық 

қасиеттерінің номенклатурасын біледі, өлшеу, сынау және бақылау процестерін 

жоспарлайды және орындайды, нәтижелерін өңдейді. 

РО 12. Қазақстан Республикасының Стандарттау, сертификаттау және аккредиттеу 

жөніндегі заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерін қолданады, техникалық 

реттеудің мемлекеттік жүйесінің міндетті талаптарын белгілейді және қолданады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ББ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 
Модуль коды Модуль 

құраушылары (коды 

және атауы) 

Цикл 

және 

компоне

нт 

Қорытынды 

бақылау 

жүргізу нысаны 

Академ 

саны. 

кредиттер 

Қалыптастыр

ылатын 

құзыреттер 

(кодтар 

5-бөлімнен) 

е

с

к

е

р

т

п

е 

1 квартал (1 год) 

MSPZ 1.2 Модуль 

социально-политических 

знаний/Әлеуметтік-саяси 

Білім модулі 

VS 1101 Вечная 

страна/Мәнгілік ел 

ООД,КВ Портфолио 5 КК5  

SZhKMN 

//OAK//FOACC 1101 

Сыбайлас 
жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры / The 

fundamentals of anti-

corruption culture 

Rel 1101 

Религиоведение 

OKSM 1.3  Основы 

коммуникации в 

современном мире/ 
Қазіргі әлемдегі 

коммуникация негіздері 

KRL 1102 Казахский 

(русский) язык 

ООД,ОК Тест 5 КК7  

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура и 

спорта/ Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1103 Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф сынақ 2 КК9,КК10, 

КК11 

 

MSTEMiEM 2.1  

STEM   - образование в 

области 

страндартизации, 

сертификации/ STEM -  
Стандарттау, 

сертификаттау 

саласында білім беру  

M1 1104 Математика  БД (ВК)  

БП 

(ЖООК) 

Жазбаша  

емтихан 

3 ПК2  

Итого за квартал 15   

2 квартал (1 год ) 

MSN 1.2 Модуль 

социальных наук/ 

Әлеуметтік-саяси Білім 

модулі 

SIK 1201 Современная 

история Казахстана 

ООД,ОК Мемлекеттік 

емтихан 

5 КК1  

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире/ 
Қазіргі әлемдегі 

коммуникация негіздері 

KYa 1202 Казахский 

(русский) язык 

ООД,ОК тест 5 КК7  

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура и 

спорта/ Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1203 Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф сынақ 2 КК9,КК10, 

КК11 

 

STEM –образование в 

отрасли стандартизации,  

MK/VS 1204  
Мамандыққа кіріспе/ 

БП(ТК) / 
БД (ВК) 

Ауызша емтихан 3   



сертификации/ 

Стандарттау, 

сертификаттау 

саласындағы STEM-

білім беру 

Введение в 

специальность 

OE 1204 Основы 

электротехники/Электр

отехника негіздері 

Итого за квартал 15   

3 квартал (1 год) 

MSN 1.2 Модуль 

социальных наук/ 
Әлеуметтік ғылымдар 

модулі 

Fil 1301Философия ООД,ОК Тест 5 КК2  

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном 

мире/Қазіргі әлемдегі 

коммуникация негіздері 

KTNAYa 1302  

Информационно-

коммуникационные 
технологии (на англ. 

Языке 

 
AKTAT //IKTNAYa //IACTIEL 

1302 

Ақпараттық -коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

/ Информационно-

коммуникационные технологии 

(на англ. языке) /Information and 

Communication Technologies (in 

English. language) 

ООД,ОК Ауызша емтихан 5 КК6  

IYa 1303 Иностранный 

язык 

ООД,ОК Жазбаша 

емтихан 

3 КК8  

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура и 

спорта/ Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1304 Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф сынақ 2 КК9,КК10, 

КК11 

 

Итого за квартал 15   

4  квартал (1 год) 

MSPZ 1.2 Модуль 

социально-политических 

знаний/ Әлеуметтік-

саяси Білім модулі 

Pol 1401 Политология и 

социология/Саясаттану 
және әлеуметтану 

ООД,КВ Баяндама  

қорғау 
 

5 КК5  

Kul 1401 

Культорология/Мәдени

еттану 

Psi //Psi //Psy 1401 

Психология / 

Психология/Psychology 

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире/ 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация негіздері 

IYa 1402 Иностранный 

язык 

ООД,ОК Жазбаша 

емтихан 

3 КК8  

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура и 

спорта/ Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1403 Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф сынақ 2 КК9,КК10, 

КК11 

 

MSTEMiEM 2.1  

STEM   - образование в 

области 

страндартизации, 

сертификации/ STEM -  
Стандарттау, 

сертификаттау 

саласында білім беру  

UOP 1404 Учебно-

ознакомительная 

практика 

БД (ВК)  

БП 

(ЖООК) 

Есеп 1 ПК9  

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

Him 1405 Химия БД (ВК)  

БП 

Тест 4 КК8  



технических дисциплин/ 

Техникалық пәндердің 

теориялық модулі 

(ЖООК) 

Итого за квартал 15   

 60   

1 квартал  (2 год) 

MSPZ 1.2 Модуль 

социально-политических 

знаний/ Әлеуметтік-

саяси Білім модулі 

Pol 2101 Политология и 

социология/Саясаттану 

және әлеуметтану 

ООД,КВ Портфолио 3 КК5  

Kul 2101 

Культорология/Мәдени

еттану 

Psi //Psi //Psy 2101 

Психология / 

Психология/Psychology 

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире/ 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация негіздері 

IYa 2102 Иностранный 
язык 

ООД,ОК Жазбаша 
емтихан 

2 КК8  

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

технических дисциплин/ 

Техникалық пәндердің 

теориялық модулі 

TM 2103  Теориялық 

механика/ 

Теоретическая 

механика 

 

БД (ВК)  

БП 

(ЖООК) 

Тест 5 КК8  

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

технических дисциплин/ 

Техникалық пәндердің 

теориялық модулі 

Kva 2104 Квалиметрия/ 

Квалиметрия 

БД (ВК)  

БП 

(ЖООК) 

Ауызша  

емтихан 

5 КК8  

Итого за квартал  15   

2 квартал (2 год) 

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире/ 

Қазіргі әлемдегі 

коммуникация негіздері 

IYa 2201 Иностранный 

язык 

ООД,ОК Жазбаша 

емтихан 

2 КК8  

STEM –образование в 

отрасли стандартизации,  

сертификации/ 

Стандарттау, 

сертификаттау 

саласындағы STEM-

білім беру 

Fiz //Fiz //Phy 2202 

Физика/Физика I  
Физика II / Physics 

 

БП(ТК) / 

БД (ВК) 

Тест 5   

MITERSOS 2.3 Модуль 

инновационные 

технологии, экспертизы 

и разработки стандартов 

в области 

стандартизации/ Модуль 

инновациялық 

технологиялар, 

стандарттау 

саласындағы 

стандарттарды сараптау 

және әзірлеу 

GZAAZh/ChSSS 2203 

Ғылыми зерттеу 

әдістері мен 

академиялық 

жазылым/Научно-

исследовательские 

методы и 
академическое письмо 

 

БД(КВ) 

БП(ТК) 

Реферат 

 

3   

PTMOSS 2.4  

Предпринимательство и 

тайм менеджмент в 

отрасли стандартизации, 

сертификации/ 

POSS 2204  

Предпринимательство 

в отрасли 

стандартизации, 

сертификации/ 

БД (КВ) 

/БП (ТК) 

Ауызша  

емтихан 

5 КК8  



Стандарттау, 

сертификаттау 

саласындағы кәсіпкерлік 

және уақытты басқару 

Стандарттау және 

сертификаттау 

саласындағы 

кәсіпкерлік 

NN 2204 Налоги и 

налогообложение/ 

Салықтар және салық 

салу 

TM 2204  Тайм 

менеджмент/ Тайм 

менеджмент 

OK 2204  Основы 
каучинга/ Каучинг 

негіздері 

HR M 2204 HR 

менеджмент/ HR 

менеджмент 

BP 2204  / Бизнес 

планирование/ Бизнесті 

жоапарлау 

PP 2204  

Предпринимательское 

право/ Кәсіпкерлік 

құқық 

Итого за  квартал 15   

3 квартал  (2 год ) 

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

технических дисциплин/ 

Техникалық пәндердің 

теориялық модулі 

SS 2301 

Стандартизация и 

сертификация/Стандар
ттау және 

сертификаттау 

БД (ВК)  

БП 

(ЖООК) 

Ауызша 

емтихан 

 

5 

 

 

OTI 2302 Общая теория 

измерения/ 

Өлшемдердің жалпы 

теориясы 

БД (ВК)  

БП 

(ЖООК) 

Портфолио 5 КК8  

MITERSOS 2.3 Модуль 

инновационные 

технологии, экспертизы 

и разработки стандартов 

в области 

стандартизации / 

Стандарттау 

саласындағы 

инновациялық 

технологиялар, сараптау 

және реттеу моделі 

TRSTO/TRSTR 2303 

Технология разработки 

стандартов и 

технических 

регламентов/ 

Техникалық реттеу 

және стандарт 
технологияларын өңдеу  

БД (ВК)  

БП (ТК) 

Тест 

 

5 

 

 

SSSCh/ChSSS 2303 

Стандарттау және 

сертифиткаттау саласы 

бойынша 

цифрландыру/Цифрови

зация в сфере 

стандартизации, 

сертификации (по 

отраслям) 

OKST //SMPU 

//CAMOPAS 2303 

Өнімдер мен 

қызметтерді 
сертификаттау және 

таңбалау / 

Сертификация и 

маркировка продукции 

и услуг / Certification 

and marking of products 



and services 



Итого за  квартал 15   

 4 квартал  (2 год) 

MITERSOS 2.3 Модуль 

инновационные 

технологии, экспертизы 

и разработки стандартов 

в области 

стандартизации / 

Стандарттау 

саласындағы 

инновациялық 

технологиялар, сараптау 

және реттеу моделі 

OTPE 2401 Основы 

теории и планирование 

эксперимента/Экспери

ментті жоспарлау және 

теория негіздері  

БД (ВК)  

БП (ТК) 

Ауызша 

емтихан 

 

5 

 

 
IKPP 2401 Измерение 

качества 

промышленной 

продукции/Өндірістік 

өнім сапасын өлшеу  

 MISMV 2402 Методы 
и средства измерения 

механических 

величин/Жылу 

техникалық 

шамалардың әдістері 

мен құралдары  

БД (ВК)  
БП (ТК) 

Тест 
 

5 

 

 

 PP 2403 

Производственная 

практика/Өндірістік 

тәжірибе   

БД (ВК)  

БП (ТК) 

Есеп 

 

5 

 

 

Итого за  квартал 15   

 60   

1 квартал (3 год) 

MITERSOS 2.3 Модуль 

инновационные 

технологии, экспертизы 

и разработки стандартов 

в области 

стандартизации/ Модуль 

инновациялық 

технологиялар, 

стандарттау 

саласындағы 

стандарттарды сараптау 

және әзірлеу 

 

IS 3101 Робототехника/ 

Робототехника 

БД(КВ) 

БП(ТК) 

Тест 

 

5   

ITSOS 3101 

Иннвационные 
технологии в сфере 

оценки соответствия/ 

Сәйкестікті бағалау 

саласындағы 

инновациялық 

технологиялар 

OPSSS 3101  Оценка 

предприятия в 

соответствии со 

станартом/Кәсіпорында

ғы стандартқа сәйкес 

бағалау 

MRPPOSS 2.5 Модуль 

рационального 

природопользования и 

основы стандартизации, 

сертификации/ 
Рационалды табиғатты 

пайдалану модулі және 

стандарттау, 

сертификаттау негіздері 

AIE 3102 
Альтернативные 

источники энергии/ 
Баламалы энергия 

көздері 

БД(КВ) 
БП(ТК) 

Реферат 
 

5   

PE 3102 

Промышленная 

экология/ Өнеркәсіптік 

экология 

BK 3102 Биоресурсы 

Казахстана/ 
Қазақстанның 

Биоресурстары 

EM 3102 Эко – 

менеджмент/ Эко-

менеджмент 

SKOS 3102 Стандарты 
качества окружающей 

среды/ Қоршаған орта 



сапасының 

стандарттары 

TBOTSS 2.7 Техника 

безопасности и охраны 

труда в стандартизации и 

сертификации/ 
Стандарттау мен 

сертификаттаудағы 

қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау техникасы 

TBOT 3202 Техника 

безопасности и охрана 

труда/ Қауіпсіздік 

техникасы және 

еңбекті қорғау 

БД(КВ) 

БП(ТК) 

Ауызша 

емтихан 

 

5   

MNSTB 3202 

Национальные и 

международные 

стандарты техники 
безопасности/ 
Қауіпсіздік 

техникасының ұлттық 

және халықаралық 

стандарттары 

Итого за квартал  15   

1 квартал (3 год) 

SOAITUSS 2.6 

Современные основы 

автоматизации и IT 

управления в 

стандартизации, 

сертификации/ 
Стандарттаудағы, 

сертификаттаудағы 

автоматтандыру мен IT 

басқарудың заманауи 

негіздері 

KTSS 3201 

Современные IT 

программы/ Қазіргі IT 

бағдарламалары 

БД(КВ) 

БП(ТК) 

Тест 

 

5   

IU 3201  

 IT Управление / IT 

басқару 

OAP 3201  

Основы автоматизации 
производства/ 
Өндірісті 

автоматтандыру 

негіздері 

3DM 3201  

3D моделирование / 

3D модельдеу 

MITKTOS 2.8 Модуль 

инновационных 

технологии, маркировки 

и класификации товаров 

в области сертификации/ 
сертификаттау 

саласындағы 

инновациялық 

технологиялар, 

тауарларды таңбалау 

және сыныптау 

SMIT 3202  

Сертификация, 

метрология и 

инновационные 

технологии/ 
Сертификаттау, 
метрология және 

инновациялық 

технологиялар 

БД(КВ) 

БП(ТК) 

Ауызша 

емтихан 

 

5   

USI 3202  

Управление 

сертификация и 

инноватика/ 
Сертификаттау және 

инновациялар 

басқармасы  

MSI 3202  

Международная 

стандартизация ИСО/ 
ИСО Халықаралық 
стандарттау 

MITMKTOS 2.8 Модуль 

инновационных 

технологии, маркировки 

и клаасификации 

товаров в области 

сертификации/ 
Сертификаттау 

SMPU 3303  

Сертификация и 

маркировка продукции 

и услуг/ Өнімдерді 

және қызмет көрсетуді 

сертификациялау және 

таңбалау 

БД(КВ) 

БП(ТК) 

Баяндама 

қорғау 

 

5   



саласындағы 

инновациялық 

технологиялар, 

тауарларды таңбалау 

және клаасификациялау 

модулі 

SPSE 3203  

Система 

подтверждения 

соответствия 

ЕвразЭС/ЕурАзЭҚ 

сәйкестігін растау 

жүйесі 

TVTSTZh//KTSTVT 

//COGIAWFOTC 3203 

ТН ВЭД ТС сәйкес 
тауардың жіктелуі / 

Классификация 

товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ТС / 

Classification of goods 

in accordance with 

FEACN of the CU 

Итого за квартал 15   

2 квартал (3 год ) 

Mod 2.8. Сертификаттау 

саласындағы 

инновациялық 

технологиялар, таңбалау 

және жіктелеу моделі / 

Модуль инновационных 

технологии, маркировки 

и клаасификации 

товаров в области 

сертификации / 

Innovative technology 

module, labeling and 

classifying products in the 

field of certification 

BI //IK//IC 3301 

Бақылау инспекторы / 

Инспекторский 

контроль / Inspection 

control 
 

БД(КВ) 

БП(ТК) 

Баяндама 

қорғау 

 

5   



MAOOSAOS 2.9 Модуль 

аккредитационных 

органов, оценки 

соответствия и 

аккредитации в области 

стандартизации/ 
Аккредиттеу 

ұйымдарының, 

сәйкестікті бағалау және 

стандарттау 

саласындағы 

аккредиттеу модулі 

AOSIL 3302 

Аккредитация органов 

сертификации и 

испытательных 

лабораторий/ 
Сертификаттау 

органдары мен азаптау 

зертханаларын 

аккредиттеу  
 

БП(ЖОО

К)         

БД (ВК) 

 

Портфолио 

 

5   

DO 5 Дополнительное 

образование/ Қосымша 

білім беру 

PUIAYa 3303 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка/ Ағылшын тілін 

деңгейлік оқыту 

бағдарламалары  

MINOR Тест 

 

5   

Итого за квартал 15   

4 квартал (3 год) 

MAOOSAOS 2.9 Модуль 

аккредитационных 

органов, оценки 

соответствия и 

аккредитации в области 

стандартизации/ 
Аккредиттеу 

органдарының, 

сәйкестікті бағалау және 

стандарттау 

саласындағы 

аккредиттеу модулі 

PP 3401 

Производственная 

практика/ Өндірістік 

тәжірибе 
 

БД (ВК) 

БП(ЖОО

К)          

Есеп 5   

MSKM 3.1 Модуль 

системы качества и 

менеджмента/Сапа және 

менеджмент жүйесінің 

модулі 

SK 3402 Системы 

качества/ Сапа 

жүйелері 

ПД (КВ) 

КП(ТК) 

Портфолио 

 

5   

VVA 3402 Внутренний 

и внешний аудит/ Ішкі 

және сыртқы аудит 

RVSMKP 3402 
Разработка и внедрение 

систем менеджмента на 

предприятии/ 
Кәсіпорында 

менеджмент жүйесін 

әзірлеу және енгізу 

DO 5 Дополнительное 

образование/ Қосымша 

білім беру 

PUIAYa 3402 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка / Ағылшын тілін 

деңгейлік оқыту 

бағдарламалары 

MINOR Тест 

 

5   

Итого за квартал 15   

 60   

1 квартал (4 год) 

Mod 2/10 Международная 
методология в сфере 

оценки соответствия и 

аккредитации / Сәйкестікті 

бағалау және аккредиттеу 

саласындағы халықаралық 

әдіснама  

 

MMSOSA с 
Международная 

методология в сфере 

оценки соответствия и 

аккредитации/ 
Сәйкестікті бағалау 

және аккредиттеу 

саласындағы 

БД(ВК) 
БП(ЖОО

К) 

Баяндама 
қорғау 

 

3   



халықаралық әдістеме 



UKPRSMKA 3.2 

Управление качеством 

продукции, разработка 

системы менеджмента 

качества, контроль и 

аккредитация/ Өнім 

сапасын басқару, сапа 

менеджменті жүйесін 

әзірлеу, бақылау және 

несиелеу 

IO 4102 Испытательное 

оборудование/ Сынаy 

жабдықтары 

ПД(КВ) 

КП(ТК) 

Тест 

 

5   

SOKUTP 4102 Система 

обеспечения качества 

управление 

техническим 

процессом/ Сапаны 

қамтамасыз ету жүйесі 

техникалық процесті 
басқару 

IPUKP 4102 

Интеграция 

производства и 

управление качеством 

продукции/ Өндірістің 

интеграциясы және 

өнімнің сапасын 

басқару 

SMUKPP 4102 

Статистические методы 

управления качеством 

продукции и 
процессов/ Өнімдер 

мен процестердің 

сапасын басқарудың 

статистикалық әдістері 

IKBP 4102 Испытание, 

контроль и 

безопасность 

продукции/ Өнімді 

сынау, бақылау және 

қауіпсіздігі  

ПД(КВ) 

КП(ТК) 

Ауызша 

емтихан 

 

5   

DO 5 Дополнительное 

образование/ Қосымша 

білім беру 

PUPRAYa 4103 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка/ 
Ағылшын тілінің 

ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы  

MINOR Жазбаша 

емтихан 

 

5   

Итого за квартал 18   

2 квартал (4 год) 

SSOPU 4.1 

Стандартизации и 

сертификации в области 

потребительских товаров 

и услуг/ Тұтыну 

тауарлары мен 

қызметтер саласындағы 

стандарттау және 

сертификаттау 

SSPU 4201 

Стандартизация и 

сертификация 

потребительских услуг/ 
Тұтыну қызметтерін 

стандарттау және 

сертификаттау 

ПД(КВ) 

КП(ЖОО

К) 

Тест 

 

5   

EKPU 4202 Экспертиза 

качества продукции и 

услуг/ Өнім мен 
қызмет көрсету 

сапасын сараптау 

КП(ТК) 

ПД(КВ) 

 

Реферат 

 

5   

TEPT 4202 

Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров/ Азық-түлік 

тауарларының 

тауартануы және 

сараптамасы 



TLP 4203 Технология 

легкой 

промышленности/ 
Жеңіл өнеркәсіп 

технологиясы 

ПД(КВ) 

КП(ТК) 

Баяндама 

қорғау 

 

3   

KKPZP 4203 Контроль 

качества продукции и 

защита потребителей/ 
Өнім сапасын бақылау 

және тұтынушыларды 
қорғау 

DO 5 Дополнительное 

образование/ Қосымша 

білім беру 

MSYaK 4204 

Международные 

стандартизированные 

языковые курсы/ 
Халықаралық 

стандартталған Тілдік 

курстар 

MINOR Жазбаша 

қорғау 

 

5   

Итого за квартал 18   

3 квартал (4 год) 

GP 6 Государственная 

практика/ Мемлекеттік 

тәжірибе 

PP 4301 

Преддипломная  

практика/ Диплом 

алдындағы практика 

ПД(ВK) 

КП(ЖОО

К) 

Есеп 12 ПК 33  

Итого за квартал 12   

4 квартал (4 год) 

GE 6 Государственные 

экзамены/ Мемлекеттік 

емтихандар 

GES/NZDR 4401 

Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу 

Написание и защита 

дипломный работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

ИА 

ҚА 

Қорғау немесе 

кешенді емтихан 

12   

Итого за квартал 12   

 60   

 240   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Кодтар модулі  MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі тарихы 

2) Философия 

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

4 Кафедра-модульдің иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  қатысу % 

Жалпы 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 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

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. Модуль 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 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

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 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади;  

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдісі 

 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 Әдебиет  

 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 Кодтар модулі  MSPZ2 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) Саясаттану және әлеуметтану,  

2) Мәдениеттану 

3) Психология  

4) Мәңгілік Ел  

5) Дінтану 

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


6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

3 Модуль әзірлеушілер Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С, 

Жубанов Б.Д 

4 Кафедра-модульдің иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  Қатысу %  

Жалпы білім беру пәндері 

кафедрасы 

 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал (1жыл) 

4 квартал (1 жыл) 

1 квартал (2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Русский, казахский 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

8 

9 Модульдің пререквизиттері Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы  

 Бұл модуль төрт ғылыми пәнді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

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. 

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. 

11. Модуль 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 

рухының, тарихи сана-сезімнің және әлеуметтік есте сақтаудың, кәсібилік пен 

бәсекеге қабілеттілік рухының даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді 

мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқу нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

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 

Ц1 



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; 

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) 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентцентрлік 

оқыту; 

2) 2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

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

4) 4) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

5) 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 Әдебиет  

 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. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

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

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

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

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

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: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  OKSM3 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1)ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылш. тілінде) 

2) қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 

3 Модуль әзірлеушілер Игилова А.К., Усербаева М.К.,Тукешова А 

4 Кафедра-модульдің иесі Шетел тілдері, информатика, автоматика және 

информатика кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу % 

Информатика, автоматика және 

басқару кафедрасы 
30 

Әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 
30 

Шет тілдер кафедрасы 40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (1, 2 жыл)  

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модульдің 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 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. Модуль мақсаты 

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. Дайындық деңгейіне байланысты білім алушы курсты 

аяқтау сәтінде білім алушының тілдік деңгейі жалпыеуропалық құзыреттіліктің В1 

деңгейінен жоғары болған кезде жалпыеуропалық құзыреттіліктің В2 деңгейіне 

жетеді. 

12 Оқу нәтижесі 

Код ОН сипатттамасы Мақсат 

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 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. 

Ц3 

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 әдісі 



 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 Әдебиет  

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

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

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

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

Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

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

2018. - 240 б.  

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

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

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

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

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 

328 стр.   

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

http://www.akorda.kz. 

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

Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

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

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

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

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

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  MFKS 4 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модуль әзірлеушілер Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модульдің иесі Жалпы білім беру пәндері кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Жалпы білім беру пәндері 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (2 жыл ) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 8 

9 Оқыту және бағалау тілі Дене шынықтыру орта білім бағдарламасы 

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 мақсаты 

Ц1  Студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін және кәсіби қызметке дайындық үшін 

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


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 нәтижесі  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

Код ы 

КК9 жеке: 

өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындық және 

қабілеттілік; 

Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене шынықтыру 

дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайын болу; 

Ц1  

КК10 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 жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

Ц1 

КК11 пәндік: 

салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру 

үшін дене шынықтыру іс-әрекетінің әртүрлі нысандары мен түрлерін 

қолдана білу. 

Ц1 

13 Оқыту және оқыту әдістері  

1) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайыстары және басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

4) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) 5) студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын 

технологиялары. 

14 Бағалау методы  

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 мыналар 

болып табылады: -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 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 Әдебиет  

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 Кодтар модулі  MSTEMiEM 2.1  

 

2 Модуль атауы STEM   - образование в области 

страндартизации, сертификации  

Математика  

Физика І Физика ІІ 

Мамандыққа кіріспе 

Электр техника негіздері 

Оқу танысу тәжірибесі 

3 Модуль әзірлеушілер Стандарттау және сертификвттау 

4 Кафедра-модульдің иесі Кафедра 

-ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

- инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Модульді игеру ұзақтығы 

Кафедра  Қатысу %  

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар кафедрасы 

80 

Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары кафедрасы 

20 

6 Оқыту және бағалау тілі 1,2,4 квартал (1 жыл) 

2 квартал (2 жыл) 

7 Модульді игеру ұзақтығы Орыс, қазақ 

8 Оқыту және бағалау тілі 12 

9 Пререквизиты модуля Орта білім беру бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 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; 



11. Модуль мақсаты 

Ц1 жоғары технологиялық жабдықтар негізінде ғылыми-техникалық білім берудің 

инновациялық сипаты жағдайында әртүрлі өмірлік проблемаларды шешу, 

бағдарламалық басқарылатын электрондық компоненттермен және құрылғылармен 

жұмыс істеу кезінде қажетті жобалық-конструкторлық құзыреттілік пен құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Ц2 Экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздеуге ұмтылысты дамыту, 

маман ретінде студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен 

құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді 

меңгеру; 

Ц3 Студенттердің ғылыми экономикалық ойлауын қалыптастыру, оны өз бетінше 

қолдану, қоғамдық өндіріс үшін қолдана алады 

Ц4 Микроэкономика әдістері туралы, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын 

объективті бағалау және олардың бизнес-ортада өзін-өзі табысты іске асыруы үшін 

негізгі микроэкономикалық модельдер туралы түсінік 

Ц5 Экономикалық саясаттың нәтижелілігін объективті бағалау мақсатында 

Макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдер 

туралы түсінік. 

Ц6 Пән білім алушының таңдаған білім беру бағдарламасына тұрақты қызығушылығын 

дамытуға бағытталған. Стандарттау және сертификаттау саласындағы қазіргі заманғы 

маманның инженерлік қызметі мен кәсіби дайындығының ерекшеліктерін зерттеу. 

Ц8 Оқытылған базалық пәндерді практикада қолдана отырып, теориялық білімді бекіту 

үшін білім алушыны практикадан өтуге дайындау. 

12 Оқу нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК1 жобалау мен құрастырудың жалпы ғылыми және технологиялық 

дағдыларын, жабдықты тестілеу, нәтижені талдау және түзету үшін 

эксперимент қоюды қамтитын инженерлік-зерттеу қызметінің дағдыларын 

қалыптастыру 

Ц1 

ПК2 математика әдістері туралы, оның басқа ғылымдардың дамуындағы рөлі, 

математикалық әдістер қайда және қалай қолданылатындығы туралы 

түсінікке ие болу; - негізгі анықтамаларды, теоремаларды, ережелерді, 

математикалық әдістер мен практикалық қолдануды білу, бағдарламада 

қарастырылған барлық курс тақырыптарының есептерін шешуде 

практикалық дағдыларды игеру, өз білімін өз бетінше толықтыра білу 

қабілеті мен қабілетін дамыту. 

Ц2 

ПК3 Экономиканың жұмыс істеуінің іргелі мәселелерін, экономикалық 

ғылымның даму бағыттарын, қоғамның экономикалық өмірінің негізгі 

заңдылықтарын, әртүрлі типтегі экономикалық жүйелер шеңберіндегі негізгі 

экономикалық мәселелерді шешу тәсілдерін, Ұлттық экономика деңгейінде 

көбеюді білу. Экономикалық жағдайды талдау, мемлекеттік экономикалық 

саясаттың салдарын болжау және болжау үшін экономикалық модельдерді 

қолдана білу, экономикалық ақпаратты жинақтау және талдау 

Ц3 

ПК4 Микроэкономика категорияларын қолдана отырып, экономикалық 

агенттердің қарым-қатынасын сипаттай білу, нарықтық құрылымдардың 

типтері тұрғысынан нарықтық агенттердің мінез-құлқын талдай білу, әртүрлі 

нарықтық құрылымдардағы нарықтық агенттердің мінез-құлқын ажырата 

және салыстыра білу. Графикалық модельдерді құру механизмін, 

экономикалық заңдардың әрекеттері мен көріністерін біліңіз. 

Ц4 



ПК5 Макроэкономиканың санаттары мен модельдерін пайдалана отырып, 

экономикалық агенттердің мінез-құлқын сипаттай білу, макроэкономикалық 

нарықтардағы экономикалық агенттердің өзара іс-қимылын түсіндіре білу 

Ц5 

ПК 

6 

Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, кәсіби 

қызметті орындауға Жоғары уәждемеге ие 

Ц6 

ПК 

7 

Практика жетекшісінің тапсырмаларын орындайды, оның барысында 

практикалық жұмыс дағдыларын игереді. 

Ц8 

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 әдісі 

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: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  MTTD 2.2 

2 Модуль атауы Теориялық техникалық пәндер модулі 

Теориялық механика 

Химия 

Квалиметрия 

Стандарттау және сертификаттау 

Жалпы өлшеу теориясы 

3 Модуль әзірлеушілер Стандарттау және сертификаттау 

4 Кафедра-модульдің иесі Кафедра инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу % 

Кафедра инженерлік, өңдеу 

және құрылыс салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал (1 жыл) 

1,4 квартал (2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 24 

9 Оқыту және бағалау тілі Математика, Казақ (орыс) тілі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 

 Теориялық техникалық пәндер модулі іргелі пәндерді зерделеуге, сондай-ақ 

стандарттаудың, сертификаттаудың және өндірістегі өлшеулер сапасының рөлі 

туралы білуге бағытталған. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1 реттеудің нарықтық және мемлекеттік тетіктерінің өзара іс-қимылының 

заңдылықтарын анықтау, экономикалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде қолданылатын 

мемлекеттік ықпал ету әдістері мен құралдарын талдай білу, Қазақстанның 

экономикалық дамуының проблемалары мен перспективаларын зерделеу. 

Ц2  Нарықтық қатынастарды қалыптастыру және дамыту, экономикалық қатынастардағы 

мемлекеттің рөлін қайта ойлау, жеке секторды қалыптастыру, меншік құқықтарын 

бекіту 

Ц3 "Квалиметрия" пәні теориялық базаны құру, қажетті сапаға қол жеткізу үшін 

кейіннен басқарумен өнім, жұмыс және қызмет сапасының деңгейін сандық анықтау 

бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру мақсатын қояды. 

Ц4 Стандарттар базасының жай-күйіне талдау және бағалау жүргізу үшін қазіргі 

заманғы стандарттау және сертификаттау саласындағы білім мен іскерліктің 

жеткілікті көлемін және өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растауды 

жүргізу тәртібін қамтамасыз ету. 

Ц5 Білім алушылардың өлшеудің талап етілетін дәлдігінің бірлігін қамтамасыз ету 

туралы, әртүрлі физикалық шамаларды өлшеу әдістері және олардың нәтижелерін 

өңдеу туралы теориялық және практикалық білім алуы. Эталондар туралы түсінікке 

ие болу, эталондарды жасау және жетілдіру әдістерін, олардың түрлерін білу. Өлшеу 

құралдарын, өлшеу қателіктері мен өлшеу құралдарын зерттеу кезінде білім мен 

дағдыларды игеру, оларды бағалау әдістері. 

12 Оқу нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК7 мемлекеттік саясатты іске асыру тетігін түсіну; Ц1 



ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің қолданылатын әдістері мен 

құралдарын талдай білу, жаһандану жағдайында қазіргі әлемнің 

экономикалық проблемаларын дербес бағалау дағдыларын меңгеру 

ПК8 Экономикалық деректердің түрлерін, деректерді талдауды жинау әдістерін 

білу, статистикалық кестелермен жұмыс істей білу, модельдердің сандық 

параметрлерін бағалау, салынған модельді сәйкестендіру. 

Ц2 

ПК9 Өнім сапасын арттыруды болжау және жоспарлау кезінде өнім сапасы 

көрсеткіштерінің құрамын, өнім сапасы туралы деректерді талдау әдістерін 

және ақау себептерін табу тәсілдерін, өнім сапасын арттыру бойынша 

жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік 

технологияларды, өнім мен сапа жүйелерін сертификаттау бойынша 

жұмыстарды орындау кезінде өнім сапасы мен процестерін бақылау 

әдістерін, өнім сапасын бақылау үшін Бақылау-өлшеу және сынау 

техникасын қолдана алады. Әр түрлі өнім түрлерінің сапа көрсеткіштерін 

есептеу және таңдау дағдылары бар; өндірісті жетілдіру үшін өнім сапасын 

бақылау міндеттерін шешу. Бұйым сапасының деңгейін бағалау үшін сапа 

көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдауды негіздеу мәселелерінде, сапа 

деңгейін бағалау әдістерін және квалиметриялық бағалау алгоритмін 

таңдау саласында құзыретті. 

Ц3 

ПК10 Стандарттау және сертификаттау негіздерін, қазіргі заманғы 

стандарттаудың нормативтік құжаттарын және оның теориялық және 

заңнамалық базасын және өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау 

тәртібін біледі. Сертификаттау саласындағы терминологияны және 

нормативтік - техникалық құжаттарды, сертификаттау саласындағы ұлттық 

және халықаралық стандарттарды пайдалана алады. 

Ц4 

ПК11 Әр түрлі физикалық шамалардың өлшеу сызбаларын талдай алады, өлшеу 

қателіктерін анықтай алады, оқу процесінде білімді шығармашылықпен 

қолдана алады. 

Ц5 

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) жобалар әдісі. 

14 Бағалау нәтижесі 

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 Әдебиет 

 1. Н.А.Ковалев Прикладная механика. М., 1982 

2. В.А.Юдин, Л.В.Петрокас Теория машин и механизмов. М., 1977 

3. И.И.Артоболевский, Б.В.Эдельштейн сборник задач и примеров по теории 

механизмов и машин. М., 1963 

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

механике. Атырау, 2003 

5. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. - М.: Высшая школа. 1986. - 

320 б. 

6. Иродов И.Е. Механика. Основные законы /.И.Е.Иродов – 9- е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2007. –309 с.: ил 

7. Сивухин Д.В.Электричество. Учеб.пособие. М.:Наука,1983.-688с. 



8.Матвеев А.Н Электричество и магнетизм. Учеб.пособие. М.:Высшая школа,1983.-

463с. 

9. Калашников С.Г. Электричество. Учеб.пособие. М.:Наука,1985.-592с 

10 Закон РК "О техническом регулировании". 

11 М.М.Мырзабай Основы стандартизации, сертификации 

12 И.М. Лифиц  Основы стандартизации, метрологии и сертификации- М: Юрайт, 

1999 г. 

13 В.А. Швандер, В.П. Купряков. Стандартизация и управление качеством 

продукции- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000 г. 

14. И.М. Лифиц. Основы стандартизации, метрологии и сертификации- М: Юрайт, 

1999 г. 

15. М.М. Мырзабай Основы стандартизации, сертификации 

16. Каминский М.Л., Контрольно измерительные приборы и системы 

автоматизации.М.»Высшая школа» 1988.-292с. 

17. В.А. Тарыгин «Основы стандартизации и контроля качества продукции»-214 стр. 

18. ISO 9000-1 Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. 

Часть 1: Руководящие указания по выбору и применению (1994г.) . 

19. А.Д. Никифоров «Взаимозаменяемость стандартизации и технические 

измерения» -508 стр. 

20. Основы  стандартизации, сертификации и  метрологии Г.Д. Крылова  
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23. Учебное пособие по дисциплине «Общая теория измерений», Кузембаева Г.М, 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  MITERSOS 2.3 

2 Модуль атауы Инновациялық технологиялар, стандарттау 

саласындағы стандарттарды сараптау және 

әзірлеу модулі 

Робототехника; 

Сәйкестікті бағалау саласындағы инновациялық 

технологиялар; 

Кәсіпорынға стан-дарт-қа сәйкес баға беру; 

Ғылыми-зерттеу әдістері және академиялық жазу; 

Стандарттау және сертификаттау саласындағы 

цифрландыру (салалар бойынша); 

Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау және 

таңбалау; 

Стандарттар мен техникалық регламенттерді 

әзірлеу технологиясы; 

Теория негіздері және экспериментті жоспарлау; 

Өнеркәсіп өнімінің сапасын өлшеу; 

Механикалық жүргізушілерді өлшеу әдістері мен 

құралдары; 

Өндірістік тәжірибе; 

3 Модуль әзірлеушілер Стандарттау және сертификаттау 



4 Кафедра-модульдің иесі Кафедра 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

- Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу % 

Кафедра 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

- Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары 

20 

 

 

 

80 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3,4 квартал  (2 жыл) 

1 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 28 

9 Оқыту және бағалау тілі Мамандыққа кіріспе, химия 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Инновациялық технологиялар, стандарттау саласындағы стандарттарды сараптау және 

әзірлеу модулі инновациялық өнім саласындағы стандарттауды дамытудың рөлі мен 

перспективаларын ашуға бағытталған. 

11. Модуль мақсаты 

Ц1 Студенттерге еңбек нарығының экономикалық теориясын толық түсіну үшін қажетті 

білім беру, студенттердің нарық пен оның институттары жұмысының негізгі тетіктері 

туралы, сондай-ақ мемлекеттің еңбек нарығындағы рөлі туралы жан-жақты түсінік 

қалыптастыру. 

Ц4 Болашақ мамандарды стандарттар мен техникалық регламенттерді әзірлеу 

саласындағы арнайы білім мен дағдылар кешеніне үйрету; әзірлеу кезеңдерінің 

құрылымы туралы білім беру; стандарттарды әзірлеу құрылымы, мемлекеттік бақылау 

және қадағалау қызметтері туралы ақпаратты игеруге үйрету. 

Ц5 Білім алушыны эксперименттік зерттеулер жүргізумен байланысты ғылыми-

техникалық және ұйымдастыру-әдістемелік қызметке дайындау, эксперимент 

жоспарын таңдау және жасау, экспериментті ұйымдастыру және өлшеулер жүргізу, 

зерттеу объектісінің математикалық модельдерін құруды қоса алғанда, зерттеу 

нәтижелерін талдау. 

Ц6 Сапаны бағалау деңгейінің әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру, әртүрлі 

объектілердің сапасын сандық бағалау әдістерімен таныстыру және сапа 

критерийлерін таңдау және сапаны бағалау процедурасын орындау саласында 

дағдыларды қалыптастыру. 

Ц7 Өнімнің сәйкестігін бағалау кезінде қолданылатын қазіргі заманғы сынақ стендтерін, 

өлшеу қондырғылары мен жүйелерін таңдау, құру, енгізу және пайдалану үшін 

қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру. 

Ц8 Өндірістік практика жоғары оқу орнында алған теориялық және практикалық 

білімдері мен негізгі құзыреттерін бекіту, өндірістің ұйымымен және 

технологиясымен танысу, оқытылатын білім беру бағдарламасы бойынша 

практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу болып табылады. 

12 Оқу нәтижесі 

Код ОН сипатттамасы Мақсат 

коды 

ПК12 кәсіпорындардың ішкі еңбек нарығының жағдайын талдау, дағдысы болу Ц1 

ПК13 - еңбек нарығының элементтерін, құрылымын, модельдерін, еңбек 

нарығының ерекшеліктерін білу 

Ц1 



ПК14 Жалпы техникалық стандарттардың негізгі кешендерін, міндетті және ерікті 

сертификаттау жүйелерін, сәйкестікті растау схемаларын біледі. 

Сәйкестендіруді және каталогтауды жүргізе алады. Қолданыстағы 

стандарттарды және сертификаттау бойынша басқа да құжаттарды қайта 

қарау дағдыларын меңгерген және стандарттардың міндетті талаптарының 

сәйкестігін бағалауды жүргізуге қабілетті. Сертификаттау саласындағы озық, 

отандық және шетелдік тәжірибені зерделейді және жүйелейді. 

Ц4 

ПК15 Экспериментті жоспарлаудың негізгі ұғымдары мен принциптерін, 

оңтайлылық критерийлерін, эксперимент жоспарларын құру түрлері мен 

ережелерін, зерттеу объектісінің математикалық моделінің параметрлерін 

есептеу әдістерін біледі және қолдана алады. 

Ц5 

ПК16 Квалиметриялық шкалаларды және оларды қолдану ерекшеліктерін, өлшеу 

әдістерін, сапаны бағалаудың жалпыланған көрсеткіштерін біледі. 

Экономикалық тиімділік бойынша сапаны бағалауды анықтай алады және 

интегралды әдіс арқылы сапаны бағалай алады. 

Ц6 

ПК17 Өнімді жоғары дәлдікті бақылауды жүргізе алады, жоғары дәлдікті өлшеу 

құрылғыларын әзірлеу және енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыра 

алады және осы өнім үшін өлшеу әдістерін таңдай алады. 

Ц7 

ПК18 Өндіріс технологиясы, метрологиялық қамтамасыз ету, сапаны бақылау және 

өнімнің (қызметтердің) белгілі бір тобының сәйкестігін растау туралы білімі 

мен түсінігін көрсетуге қабілетті. 

Ц8 

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 Әдебиет  

 1 Г.Д. Крылова «Основы стандартизации, сертификации и метреологии» (учебник для 

вуза, 1998г). Аудит Юнити авт.колл.пд. руков.  

2 Мырзая М.М. «Основы СМС (учебн.пособия) 2003г.,г. Алматы. Казахстанская 

ассоциация маркетинга. 

1. 3. Спицнадель В.Н. Системы качества: Учеб.пособие. – Санкт – Петербург. 

Издательский дом «Бизнес пресса», 2000.  

2. 4. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебное пособие. – М: Издательство 

стандартов, 2000 

3. 5. Федюкин В.К. и др. Методы оценки и управления качеством промышленной 

продукции: Учебник.- Изд-во «Филин», 2000 

1. 6. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000 – СПб.: 

Питер, 2004 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  PTMOSS 2.4   

2 Модуль атауы Стандарттау, сертификаттау саласындағы 



кәсіпкерлік және уақыт менеджменті 

Стандарттау, сертификаттау саласындағы 

кәсіпкерлік 

Салықтар және салық салу 

Уақытты басқару 

Круч  негіздері 

HR менеджменті 

Бизнесті жоспарлау 

Кәсіпкерлік құқық 

3 Модуль әзірлеушілер Бизнесті басқару және құқық 

4 Кафедра-модульдің иесі Бизнес басқару және құқық кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Бизнес басқару және құқық 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал (2жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 5 

9 Оқыту және бағалау тілі Математика, Физика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 студенттерде Маркетинг, менеджмент туралы білім жүйесін қалыптастыру, 

мамандық бойынша концептуалды аппаратты меңгеру және кәсіби құзыреттілікті 

дамытуға бағытталған оның қолданбалы пәндерін оқуға дайындалу. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Менеджмент ғылым, практика, басқару өнері ретінде жан-жақты түсінік 

қалыптастыру және оның қазіргі тұжырымдамасын түсіну, сондай-ақ осы 

тұжырымдаманы жаңа экономикалық жағдайларда отандық кәсіпорындарды 

басқарудың қажеттіліктері мен міндеттеріне бейімдеу; 

Ц2 Теориялық және әдістемелік негіздердің білімдерін зерттеу, жүйелеу және бекіту 

маркетолог жұмысының кәсіби дағдыларын дамыту, аналитикалық, өндірістік, 

өткізу, басқарушылық; 

Ц3 Болашақ мамандарда сақтандыру теориясы саласында қазіргі заманғы іргелі білімді 

қалыптастыру, сақтандыру ісінің теориясы мен практикасының өзара іс-қимылының 

маңызды негіздерін ашу, сақтандыру қажеттілігі, оның қазіргі нарықтық даму 

жағдайындағы рөлі мен маңызы; 

Ц4 Мемлекет және жеке шаруашылық жүргізуші субъект деңгейінде оларды басқару 

әдіснамасының негіздерін қоса алғанда, білім алушыларда қаржының жалпы 

теориясы саласында базалық білімді қалыптастыру; 

Ц5 Сақтандыру логикасына, негізгі статистикалық әдістерге, қаржы және бизнесті 

ұйымдастыру принциптеріне сәйкес маркетингтің заманауи тұжырымдамаларын 

қолдана отырып, қазіргі заманғы ұйымды басқару үшін қажетті білім, білік және 

практикалық дағдыларды қалыптастыру, оларды ұйымның даму мақсаттарына жету 

үшін уақтылы және тиімді пайдалану қабілеті мен дайындығын дамыту. 

12 Результаты обучения  

Код РО сипаттамасы 

 

Мақсат 

коды 

ПК19 Қызметкерлерді басқарудың тиісті әдістерін таңдау, басқарудың сауатты 

шешімдерін қабылдау, ұйымдық құрылымды жобалау, өкілеттік пен 

жауапкершілікті олардың өкілеттіктері негізінде бөлу мүмкіндігі; 

Ц1 

ПК20 Маркетингтік қызметті ұйымдастыру негіздерін, маркетингтік қызметті Ц2 



ұйымдастыру негіздерін білу, аудит және еңбекті ұйымдастыруды бақылау, 

жұмысшылар мен қызметкерлерге сыйақы беру, материалдық ынталандыру 

шарттары, кәсіптер мен лауазымдарды біріктіру бойынша есептерді әзірлеу 

дағдыларын меңгеру; 

ПК21 Қазақстанның сақтандыру нарығын дамыту бойынша статистикалық және 

ақпараттық материалдарды талдау, сақтандыруды жіктеу принциптерін 

пайдалану сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін бағалау және 

сақтандыру ұйымдарының инвестициялық жобаларының тиімділігін 

бағалау әдістемелеріне ие болу; 

Ц3 

ПК22 Сақтандыруды реттеуді ұйымдастыру негіздерін, сақтандыру нарығының 

жұмыс істеуінің теориялық және практикалық аспектілерін, сақтандыру 

нарығын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін, сондай-ақ сақтандыру 

нарығын реттеу үшін қаржы-несие құралдарын пайдаланудың әлемдік 

тәжірибесін білу. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

және халықаралық құқық нормаларында көзделген құқықтық өріс 

шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық немесе өзге де қызмет 

субъектісінің орнықты, тұрақты жұмыс істеуі үшін қаржы-құқықтық 

тетіктің нысандары мен әдістерін қолдана білу; 

Ц4 

ПК23 Компанияның/ұйымның саясатын талдау және әзірлеу кезінде 

маркетингтік, басқарушылық, статистикалық, ұйымдастырушылық 

құралдарды практикада қолдануға қабілетті; 

Ц5 

ПК24 Кәсіпорын қызметін практикада реттейтін құқықтық актілер туралы білімді 

қолдана білу, практика объектісінің орналасқан жеріне, қызмет түрлеріне 

экономикалық сипаттама беру, кәсіпорынды басқарудың заманауи 

әдістерін меңгеру (жоспарлау, ұйымдастыру, есепке алу, талдау, 

ынталандыру және бақылау). 

Ц6 

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 Әдебиет  

1.      Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002 
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Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  MRPPOSS 2.5 

2 Модуль атауы Табиғатты ұтымды пайдалану модулі және 

стандарттау, сертификаттау негіздері / 

Рационалды табиғатты пайдалану модулі және 

стандартау, сертификаттау негіздері 

Баламалы энергия көздері 

Өнеркәсіптік экология 

Қазақстан Биоресурстары 

Эко-менеджмент 

Қоршаған орта сапасының стандарттары 

3 Модуль әзірлеушілер Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

4 Кафедра-модульдің иесі Кафедра Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Кафедра Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал  (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 5 

9 Оқыту және бағалау тілі Квалиметрия; 

Стандарттар мен техникалық регламенттерді 

әзірлеу технологиясы; 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 сақтандыру саласында кәсіби құзыреттерді қалыптастыру, студенттердің теориялық 

және практикалық білімдерін игеру, сақтандыру жұмысын жүргізудің негізгі 

практикалық әдістерін пайдалана білу, статистиканың пәні мен әдісін ғылым ретінде 

ашу, нарықтық экономикаға көшу жағдайында оны ұйымдастырудың міндеттері; 

студенттерге статистикалық деректерді өңдеудің негізгі әдістерін меңгеруге, 

статистикалық көрсеткіштерді есептеу дағдыларын меңгеруге, қолданыстағы 

статистикалық есептілікті жасау нысандары мен тәртібімен таныстыруға және 

қажетті құзыреттерді қалыптастыруға көмектесу. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Студенттерде сақтандырудың теориялық негіздері туралы нақты түсінік 

қалыптастыру, экономикалық қауіпсіздік жүйесінде сақтандыруды қорғаудың 

экономикалық, қаржылық, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін зерттеу, 

сақтандыру ісінің ішкі және сыртқы ортасында қажетті практикалық дағдыларды 

игеру. 

Ц2 Студенттердің басқарушылық шешімдер қабылдау процесінде экономикалық 

қызметтің тиімділігін қамтамасыз етудегі статистикалық талдаудың маңызы мен рөлі 

туралы теориялық білімдерін қалыптастыру. 

Ц5 Пәнді игеру мынадай негізгі ұғымдарды алуға бағытталған: өнім сапасын бағалау; 

сапа көрсеткіштері; стандарттауды дамытудың негізгі ұғымдары, кезеңдері мен 

перспективалары; стандарттау мен сертификаттаудың мемлекеттік жүйесі; 

стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар; Халықаралық стандарттау; 

сертификаттау жүйелері экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және 



азаматтардың экологиялық қауіпсіз жұмыс түрлеріне, қызметтер мен тауарларға 

құқығын қорғау құралы ретінде. 
12 Оқу нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы 

 

Код 

целей 

ПК25 Активтерді орналастыру, төлем қабілеттілігі, сақтандырушылардың 

инвестициялық қызметі бөлігінде сақтандырушылардың сақтандыру 

қызметіне қаржылық-экономикалық талдау құралдарын меңгеру; 

Ц1 

ПК26 Статистикалық байқаулар бағдарламасын әзірлеу, қоғамдық өмір 

құбылыстары мен процестерінің бұқаралық деректерін жинақтау және 

топтастыру, жиынтық құрылымының жалпылама сипаттамаларын есептеу; 

құбылыстар динамикасының қарқындылығын өлшеу, қоғамдық 

құбылыстардың өзгеруі мен дамуына әсер ететін факторларды анықтау 

және олардың әсер ету күшін бағалау сияқты міндеттерді шешу кезінде 

қажетті білім алу; 

Ц2 

ПК27 Экологиялық сертификаттау мен стандарттауды реттейтін қолданыстағы 

заңнамаға еркін бағдарланған. Нормативтік, статистикалық және басқа да 

деректерді талдай алады, оларды өңдей алады және табиғат пайдалану 

тиімділігінің көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды анықтай алады. ҚР 

СТ ISO 14001-2016 " экологиялық менеджмент жүйелері. Талаптар және 

қолдану жөніндегі Нұсқаулық". 

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 

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: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  SOAITUSS 2.6 

2 Модуль атауы Стандарттау, сертификаттау саласындағы 

Автоматтандыру және IT басқарудың заманауи 

негіздері 

Заманауи IT бағдарламалар 

IT басқару 

Өндірісті автоматтандыру негіздері 

3D модельдеу 

3 Модуль әзірлеушілер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 5 

9 Оқыту және бағалау тілі Стандарттау, сертификаттау саласындағы 

сатқындық; 

Баламалы энергия көздері; 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль студенттердің білімін кеңейтуді, нақтылауды қамтамасыз етеді, 

мазмұнын ашуға, есеп жүргізудің жалпы қағидаттарына, стандартты есептерге, ақша 

қаражатымен операцияларды есепке алуға, сауда операцияларын есепке алуға, 

өндірісті есепке алуға, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке 

алуға, жалақы мен кадрлық есепке алуға және т. б. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Коммерциялық қызметтің кез келген түрін: тауарлар саудасын, қызметтер көрсетуді, 

өндірісті жүзеге асыратын ұйымдарда міндетті (регламенттелген) есептілікті 

дайындауды қоса алғанда, бухгалтерлік және салықтық есепке алуды 

автоматтандыру. Бухгалтерлік және салық есебі Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 

12 Оқу нәтижелері 

Код РО сипаттамасы 

 

Мақсат 

коды 

ПК28 - бухгалтерлік есепті компьютерлендірудің теориялық негіздерін білу; оның 

мәні мен мәнін түсіну, тауар-материалдық қорлардың, сауда 

операцияларының, банктік және кассалық операциялардың, негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтердің, негізгі және қосалқы өндірістің, жанама 

шығыстардың, ҚҚС, акциздің, жалақы мен кадрлардың есебін жүргізе білу, 

бухгалтерлік есепті компьютерлендірудің мазмұны, оның мақсаттары мен 

негізгі функциялары туралы түсінікке ие болу; 

Ц1 

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: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  TBOTSS 2.7 

2 Модуль атауы Стандартау мен сертификаттаудағы қауіпсіздік 

және еңбекті қорғау техникасы 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау 

Қауіпсіздік техникасының ұлттық және халықаралық 

стандарттары 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа 

кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 5 

9 Оқыту және бағалау тілі Экономикалық теория, статистика, сақтандыру, 

маркетинг, менеджмент 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бухгалтерлік есепті зерттеу негіздері, бухгалтерлік есептің негізгі тұжырымдамалары 

мен принциптерін, әдістері мен тәсілдерін қарастырады. Бұл студенттерге қаржылық 

есеп беру дағдыларын көрсетуге және нарықтық шаруашылық жүргізу жағдайында 

кәсіпорын мен өндірістің жұмыс істеуінің экономикалық тетігін зерттеу негізінде 

экономикалық ойлау студенттерінде ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен 

құралдарын талдай, меңгере білуге мүмкіндік береді; 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Студенттерді Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік актілерімен 

таныстыру, еңбек пен өмір сүрудің қауіпсіз жағдайларын жасауға үйрету; Өндірістік 

жабдықтарды монтаждау және пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау; 

төтенше жағдайлар кезінде халықты және өндірістік персоналды, шаруашылық 

жүргізуші объектілерді авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың ықтимал 

зардаптарынан қорғау, қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану жөніндегі 

шешімдерді болжау және қабылдау. 

12 Оқу нәтижесі 

КОД РО сипаттамасы 

 

Мақсат 

коды 

ПК29 Ұйымдағы еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және 

ұйымдастырушылық негіздерін біледі, кәсіби қызметтегі жарақат алу қаупі 

бар және зиянды факторларды талдай біледі және техникалық жүйелер мен 

технологиялық процестердің қауіптерінен қорғаудың әдістері мен 

құралдарын қолдана алады 

Ц1 

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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1. Смағұлов А.Қ.  Стандарттау. Оқулық / А. Смағұлов.- Алматы: ЖШС, Нур - Принт, 2005 

2. Өзараауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу. Сапа 

менеджменті / Самсаев М., Самсаев И., Жүнісбаев Б., Ильямов Х., Сафарғалиев А.- Алматы: 

Бастау, 2010                                                    

3. Акишев К.,Дарибаева Г.  Стандарттау,метрология және сәйкестікті бағалау. Оқулық 2 - 

басылым / К.Г. Акишев.- Астана: Фолиант, 2011 

4. Рақымжанова М.  Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері, Оқу құралы 2-

басылымы / М. Рақымжанова.- Астана: Фолиант, 2011 

Бектобеков Г.В., Борисова Н.Н., Короткое В.И. и др. Справочная книга по охране труда в 

машиностроении.-Москва:Машиностроение, 1989.-514 с. 

5. Аманбаев Д.А., Смагулов З.М., Обухов Ю.Д. ещнртсте енбек коргау непздерь-

КарагандыДарМТУ, 1995.-202 б. 

6.  Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985. – 319 с. 

7. Савельев П.С. Организация работ по предупреждению пожаров на объектах народного 

хозяйства. – М.: Стройиздат, 1985. – 360 с. 



 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  MITMKTOS 2.8 

2 Модуль атауы Сертификаттау саласындағы инновациялық 

технологиялар, тауарларды таңбалау және 

сыныптау модулі 

Сертификаттау, метрология және инновациялық 

технологиялар 

Басқару сертификаттау және инновация 

ИСО Халықаралық стандарттау 

Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау және 

таңбалау 

ЕурАзЭҚ сәйкестігін растау жүйесі 

КО СЭҚ ТН сәйкес тауарларды жіктеу 

Инспекторлық бақылау 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары 

100 

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

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 15 

9 Оқыту және бағалау тілі Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау; 

Баламалы энергия көздері; 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Сертификаттау саласындағы инновациялық технологиялар, тауарларды таңбалау және 

сыныптау модулі білім алушылардың теориялық білім алуына, инновациялық 

технологияларды сертификаттау саласында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған, міндетті және ерікті түрде орындалатын талаптарды белгілеу және сәйкестікті 

растау, сондай-ақ өнімнің ДСҰ-ға, Еуразиялық экономикалық одаққа және Еуроодаққа мүше 

елдер нарығындағы айналымы жөніндегі мәселелерді қарайды. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Стандарттар базасының жай-күйін, қазіргі заманғы инновациялық құралдарды 

пайдалана отырып жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар мен фирмалардың өнім сапасын 

басқару жүйесін талдау және бағалау үшін қазіргі заманғы стандарттау мен метрология 

саласында жеткілікті білім мен іскерлікті қамтамасыз ету және олардың негізінде 

әзірлеу. 

Ц2  Қазақстан Республикасында және шет елдерде лицензиялау және сертификаттау 

бойынша құқықтық, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздердің теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын меңгеру. Қазақстандық лицензиялау және 

сертификаттау жүйесіне енгізілген жаңалықтарға, оның халықаралық құқықтармен 

үйлесімділігіне, отандық фирмалар мен көлік кәсіпорындарының сыртқы 

экономикалық қызметін дамытудағы рөліне, халықаралық стандарттарды қолдануға 

ерекше назар аударылады. 

12 Оқу нәтижесі 

Код РО сипаттамасы 

 

Мақсат 

коды 



ПК30 Қолданыстағы өндіріс жағдайында өнім сапасын өзін-өзі бағалауды жүргізе 

алады, өнім сапасын және инновациялық технологиялардың жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету мақсатында ұйым менеджментіне қойылатын халықаралық 

стандарттардың талаптарын біледі. 

Ц1 

ПК31 Техникалық реттеудің құқықтық негізін, саудадағы техникалық кедергілерді 

жоюдағы техникалық реттеудің рөлін, ЕурАзЭҚ және КО техникалық 

регламенттерін әзірлеу тәртібін біледі. Техникалық реттеу саласындағы 

техникалық және нормативтік - құқықтық актілермен жұмыс істей алады 

және оларды өзінің кәсіби қызметінде қолдана алады, өнімнің Кеден одағы 

мен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің 

талаптарына, халықаралық стандарттар мен Еуроодақ директиваларына 

сәйкестігін растау қағидаларын талдай және қолдана алады. 

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;  

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 Әдебиет 

1. Мырзабай ММ. Основы стандартизации, метрологии и сертификации и менеджмента 

качества – Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга, 2003 г. 

2. В.А. Швандер, В.П. Купряков. Стандартизация и управление качеством продукции- М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2000 г. 

3. И.М. Лифиц. Основы стандартизации, метрологии и сертификации- М: Юрайт, 1999 г. 

4. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992г. №35171-11 // Российская газета. 1992. 14 

октября. №225: Комментарии к российскому патентному законодательсьву. М., 1993.  

5. СТ РК ИСО 9000-2007 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

6. СТ РК ИСО 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования. 

7. ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования 



А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  MAOOSAOS 2.9 

2 Модуль атауы Аккредиттеу органдарының, сәйкестікті 

бағалау және стандарттау саласындағы 

аккредиттеу модулі 

Сертификаттау органдары мен сынақ 

зертханаларын аккредиттеу; 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 5 

9 Оқыту және бағалау тілі Сертификаттау, метрология және инновациялық 

технологиялар; 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау; 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Аккредиттеу органдарының, сәйкестікті бағалау және стандарттау саласындағы 

аккредиттеу модулі білім алушыларды аккредиттеу жөніндегі жалпы рәсімдерді 

әзірлеуге; аккредиттеуші органдарға, аккредиттеу объектілері мен сарапшыларға 

қойылатын жалпы талаптарды, оларды дайындау және аттестаттау тәртібін әзірлеуге; 

аккредиттеу жөніндегі құжаттарға қойылатын талаптарды әзірлеуге; аккредиттеу 

жөніндегі халықаралық және шетелдік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау тәртібіне; 

аккредиттеуші органдар мен аккредиттеу жүйелерін есепке алуды жүзеге асыруға 

бағытталған; аккредиттеу ережелері, аккредиттеу органдары, аккредиттеу жүйелері 

туралы ақпаратты жариялау тәртібі. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Пәннің мақсаты аккредиттеу негіздерін, ұйымның белгілі бір салада сәйкестікті 

бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құзыреттілігін тану рәсімін зерделеу болып 

табылады. Сынақ және тексеру зертханаларына және сертификаттау органдарына 

қойылатын жалпы талаптармен танысу. Зертханаларда сапа менеджменті жүйесін 

зерттеу және дамыту. 

Ц2 Пәннің мақсаты сәйкестікті бағалау саласындағы нормативтік-техникалық 

құжаттаманы зерделеу және сертификаттау жөніндегі органдар мен сынақ 

зертханаларын аккредиттеу, сәйкестікті бағалау саласындағы стандарттау жөніндегі 

жұмыс болып табылады. 

Ц3 Өндірістік практиканың мақсаты зертханалардың бірінің бақылау-өлшеу және сынау 

жабдықтарымен жұмыс істеу тәсілдерін игеру және құжаттамамен жұмыс істеудің 

практикалық дағдыларын игеру болып табылады. 

12 Оқу нәтижелері 

Код  ОН сипаттамасы 

 

Мақсат 

коды 

ПК32 Техникалық құралдарды, жүйелерді, процестерді, жабдықтар мен 

материалдарды сертификаттауға дайындау жөніндегі жұмыстарға 

қатысуға қабілетті, сертификаттау жөніндегі органдарды, өлшеу және 

сынақ зертханаларын аккредиттеуді жүргізу дағдысы бар. 

Ц1 

ПК33 Өнімді бағалау, сапасын бақылау және сертификаттау кезінде техникалық Ц2 



өлшеу әдістері мен құралдарын, стандарттарды, техникалық регламенттер 

мен басқа да нормативтік құжаттарды қолдана алады; нормативтік және 

техникалық құжаттарды әзірлейді. Техникалық өлшеу әдістері мен 

құралдарын, өнімді бағалау, сапасын бақылау және сертификаттау кезінде 

стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттарды пайдалану тәсілдерін 

меңгерген. 

ПК34 Алған кәсіби білімдерін анық және қисынды баяндайды, өндірістік 

мәселелерді шеше біледі. 

Ц3 

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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2. Ларченко Д.А., Келле А.В. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование. – Санкт 

Петербург.: Питер, 2011. – 480 с. 

3. Умнов А.Е. Методы математического моделирования. – Москва: МФТИ, 2012.  295с. 

4. Кирьянов Б.Ф. Математическое моделирование. – Великий Новгород: НовГУ, 2006. – 35с. 

5. СТ РК ИСО 9000-2007 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

6. СТ РК ИСО 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования. 

7. ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования 



 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  MSKM 3.1 

2 Модуль атауы Сапа және менеджмент жүйесінің модулі 

Сапа жүйелері; 

Ішкі және сыртқы аудит; 

Кәсіпорында менеджмент жүйесін әзірлеу және 

енгізу; 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал (3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 5 

9 Оқыту және бағалау тілі Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау және 

таңбалау; 

Сертификаттау органдары мен сынақ 

зертханаларын аккредиттеу 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Сапа және менеджмент жүйесінің модулі сапа жүйесіндегі бұйымның өмірлік циклінің 

кезеңдерін және оларды қолдау тәсілдерін анықтау, сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) 

әзірлеуге ISO 9000 МС тәсілдері мен қағидаттарын қолдану; СМЖ моделін әзірлеу; 

СМЖ нақты процестерінің модельдерін талдау және жасау; сапа саласындағы саясат 

пен мақсаттарды іс жүзінде әзірлеу; жаппай сапа менеджменті принциптерін әзірлеу; 

СМЖ жұмысының тұрақты жақсаруын қамтамасыз ету; СМЖ сертификаттау және 

ішкі және сыртқы аудит; кәсіпорын процестерін ұйымдастырушылық жобалау мен 

басқарудың технологиялық жүйесін әзірлеу мәселелерін шешу және міндет қою; 

ақпараттық (CAD,- CASE,- CALS,- DFD, ARIS-) технологиялардың модельдерін жасау 

және оларды пайдалану үшін міндет қою. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Мақсаты білім алушыларға сапаны басқару жүйесінің даму тарихы туралы, 

бұйымдардың техникалық және функционалдық сапасы туралы, бұйымның өмірлік 

циклінің кезеңдері және оларды қолдау қажеттілігі туралы, МС ИСО 9000 отбасын 

өндіріске енгізу қажеттілігі туралы; СМЖ және СМЖ моделін құрудың жалпы 

қағидаттары мен тәсілдері туралы; СМЖ құрудың қағидаттары мен тәсілдері туралы 

(ИСО 9000:2000 бойынша сегіз қағидат), СМЖ құрудағы процесс және жүйелік 

тәсілдер туралы; СМЖ құжаттамасы туралы; сапа саласындағы кәсіпорындардың 

саясаты мен; сапаны жалпы басқару туралы (TQM); сапаны қамтамасыз ету туралы; 

сапаны басқару әдістері туралы, Сертификаттау және СМЖ аудиті туралы; 

кәсіпорынның процестерін ұйымдастырушылық жобалау мен басқарудың 

технологиялық жүйелері туралы; СМЖ ақпараттық қамтамасыз ету туралы. 

12 Оқу нәтижелері 

Код РО сипаттамасы 

 

Код 

целей 

ПК35 Сапаны басқарудың қолданыстағы жүйелерін, ИСО 9000 халықаралық 

стандарттар тобының сапа менеджменті жүйелеріне талаптарын, СМЖ 

құрудың модельдерін, қағидаттары мен тәсілдерін, жүйелік және процестік 

Ц1 



тәсілдердің мәнін, сапа саласындағы кәсіпорындардың саясаты мен 

мақсаттарын, СМЖ-дегі жоғары басшылықтың рөлін, TQM (жалпы сапа 

менеджменті) қағидаттарын, СМЖ-ны жетілдіру және жұмысқа қабілетті 

күйде ұстау қағидаттарын, кәсіпорын процестерін ұйымдастырушылық 

жобалау мен басқарудың технологиялық жүйесінің мәнін біледі:, СМЖ 

құрылымы мен құжаттаманы басқару, СМЖ ИСО 9000 тобының сапа 

менеджменті жүйелеріне талаптары, 9000 сериялы МС ИСО өндіріске енгізу 

тәртібі, принциптері, тәсілдері, СМЖ құру, СМЖ құжаттамасы, сапа 

саласындағы ұйымның саясаты мен мақсаттары, жоғары басшылық, сапаны 

жалпы басқару (TQM), СМЖ сертификаттау және аудит, СМЖ ақпараттық 

технологияларды қолдану. СМЖ негізгі элементтерін әзірлей алады, 

бұйымның өмірлік циклі процестерінің сәйкестендіру және мазмұны 

міндеттерін және бұйымның (өнімнің, қызметтің) сапасын жақсартудың 

нақты шараларын оларды қолдау, қамтамасыз ету арқылы шеше алады, 9000 

тұқымдастығы МС ИСО ұсынымдары негізінде СМЖ әзірлеу, өндіріске 

енгізу үшін СМЖ принциптерін, тәсілдерін, ұсынымдарын нақты мазмұнмен 

толықтыра алады, сапаны басқару жүйелерінің модельдерін жасай алады, 

СМЖ негізгі құжаттарын (олардың нысанын, мазмұнын) әзірлейді, СМЖ 

жетілдіру үшін тексерулерді (аудиттерді) тұрақты, СМЖ енгізу үшін 

кәсіпорын құрылымын талдау және әзірлеу, СМЖ ұйымдастыру жобалау 

және кәсіпорын процестерін басқару әдістерін қолдану; СМЖ-де ақпараттық 

технологияларды бағдарламалау және қолдану үшін модель жасау және 

міндет қою, өнімнің (өнімнің) өмірлік циклінің кезеңдерін, оларды қолдау 

әдістерін анықтау, 9000 отбасының ИСО МС тәсілдері мен принциптерін 

қолдану және СМЖ әзірлеу, СМЖ элементтерін өндіріске енгізу, СМЖ 

процестерін анықтау және анықтау, СМЖ құжаттамасын әзірлеу, ұйымды 

сертификаттауға дайындау, СМЖ аудитін жүргізу, нақты ұйымдардың СМЖ 

жұмысын модельдеуді қолдана отырып, СМЖ-де ақпараттық 

технологияларды қолдану үшін модельдер құру және міндет қою. Ұйымның 

СМЖ элементтерін әзірлеу және оны сертификаттау, ұйымның жұмысын 

жобалау және жетілдіру үшін халықаралық стандарттардың талаптарын 

енгізу, нақты ұйымдардың СМЖ жұмыс модельдерін әзірлеу дағдыларын 

меңгерген. СМЖ жобалау мен енгізудің консалтингтік қызметтерінің жалпы 

принциптері және СМЖ жұмысын автоматтандыру құралдары мен 

элементтері туралы түсінікке ие. 

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: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  UKPRSMKA 3.2 

2 Модуль атауы Өнім сапасын басқару, сапа менеджменті 

жүйесін әзірлеу, бақылау және аккредиттеу 

Өнімдер мен процестердің сапасын басқарудың 

статистикалық әдістері; 

Сапаны қамтамасыз ету жүйесі техникалық 

процесті басқару; 

Өндірісті интеграциялау және өнім сапасын 

басқару; 

Сынақ жабдықтары; 

Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі; 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 10 

9 Оқыту және бағалау тілі Сертификаттау органдары мен сынақ 

зертханаларын аккредиттеу; 

Сапа жүйелері; 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Өнім сапасын басқару модулі, сапа менеджменті жүйесін әзірлеу, бақылау және 

аккредиттеу білім алушыларға өнім сапасын басқарудың статистикалық әдістері және 

өнім сапасын өлшеу, сынау және бақылау кезінде пайдаланылатын процестер туралы 

білім беруге бағытталған. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Мақсаты өнімнің сапасын статистикалық бақылау мен басқарудың ғылыми әдістерін 

зерттеу және осы әдістердің негіздерін өндірісте практикалық қолдану. Өндірістік 

процестің әртүрлі кезеңдерінде бақылауды жүзеге асыра отырып, студенттердің сынақ 



жабдықтарының сапасын басқару әдістемесін жасау кезінде өнім сапасын басқару 

жүйелерін практикалық қолдану дағдыларын игеру арқылы өнім сапасын жақсарту 

мәселелерін қарастырыңыз. 

Ц2 Пәнді оқытудың мақсаты-жоспарлау, ұйымдастыру және тестілеу мен бақылау 

әдістерінің негізгі ережелері туралы, әр түрлі саладағы өнімдердің зерттеу, анықтау 

және бақылау сынақтарын өткізудің ұйымдастырушылық, әдістемелік және 

техникалық мәселелерін шешуде білімді кейіннен пайдалану үшін сынақ нәтижелерін 

өңдеу туралы білімді қалыптастыру. 

Ц3 нарықтық экономиканың негізгі буындарының құрылымы мен функциялары, негізгі 

экономикалық процестердің логикасы мен тиімділігі, оңтайлы экономикалық 

шешімдер қабылдау принциптері, экономика субъектілерінің жұмыс істеуі мен өзара 

әрекеттесу негіздері туралы идеяларды әзірлеу негізінде студенттерде экономикалық 

ойлау мен мінез-құлықтың қазіргі заманғы түрін қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижесі 

Код  ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК36 Ықтималдықтар теориясының негіздерін және статистикалық талдаудың 

әртүрлі әдістерін және оны өндірудің барлық кезеңдерінде өнім мен 

жабдықтың сапасын басқаруды ұйымдастыруды біледі. Мемлекеттік 

стандарттарға және ең аз шығындарға сәйкес келетін өнім сапасын 

қамтамасыз ете отырып, өнім қозғалысының барлық кезеңдерінде өнімнің 

сапасын статистикалық бақылаудың және басқарудың әртүрлі әдістерін 

қолдана алады. Өнімнің сапасын статистикалық талдау және сапасын 

басқарудың түрлі әдістерін қолданудың, сондай-ақ сенімділікке сынау 

нәтижелерін жоспарлау мен өңдеудің практикалық дағдыларына ие; 

Ц1 

ПК37 Өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесіндегі сынақтар міндеттері туралы; 

сынақтарды технологиялық, математикалық, әдістемелік, метрологиялық 

және ақпараттық қамтамасыз етудің қазіргі даму деңгейі туралы; сынақтар 

сапасын сертификаттау және жүйелері туралы түсініктері бар; білуі тиіс: 

механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсеріне сынақтар 

жүргізу әдістемесі мен технологиясын.; 

Механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсеріне сынақ 

жүргізу әдістемесі мен технологиясын қолдана алады; 

Мынадай дағдылары бар: механикалық, климаттық және биологиялық 

факторлардың әсеріне сынаудың жекелеген фрагменттерін орындау; сынақ 

нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы шешімдер қабылдау; 

Құзыретті: сынақтар мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу 

әдістерінің негізгі ережелерінде; сынақтарды технологиялық, 

математикалық, метрологиялық және ақпараттық қамтамасыз етуді 

дамытудың қазіргі деңгейінде. 

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) 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: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  SSOPU 4.1 

2 Модуль атауы Тұтыну тауарлары мен қызметтері 

саласындағы стандарттау және сертификаттау 

Тұтынушылық қызметтерді стандарттау және 

сертификаттау; 

Өнімдер мен қызметтердің сапасын сараптау; 

Тауартану және азық-түлік тауарларының 

сараптамасы; 

Жеңіл өнеркәсіп технологиясы; 

Өнім сапасын бақылау және тұтынушыларды 

қорғау; 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 13 

9 Оқыту және бағалау тілі Сынақ жабдықтары 

Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Аталған модуль халықаралық бизнесті реттеудің негізгі аспектілерін, сондай-ақ 

экономикалық қызметтің басты салаларын дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін талдауды 

зерттейтін кешенді ғылыми пән болып табылады. Инновациялық бизнесті дамытудағы 

ғылымның жетекші рөлі атап өтілді,халықаралық өндірістік кооперацияның және оның 

қазіргі заманғы нысандарының, логистиканың, сақтандырудың, маркетингтік және 

жарнамалық қызметтің маңызды аспектілері қарастырылады, қазіргі әлемдік бағаның 

ерекшеліктері зерттеледі, бизнес-жобалардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістерін 

қолдану мүмкіндіктері талданады, шағын бизнестің әлемдік нарықтағы рөлі бағаланады. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Стандарттаудың теориялық негіздерін және тұтынушылық қызметтер сапасын 

бақылауды зерделеу, білім алушыларда нормативтік құжаттармен жұмыс істеу 

білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру, қолданыстағы нормативтік 

базаға сәйкес техникалық құжаттаманы және жалпы техникалық және ұйымдастыру-

әдістемелік стандарттар жүйелерінің (кешендерінің) негізгі ережелерін дұрыс 

ресімдеу. 

Ц2 Шикізат пен азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау және бағалау әдістерімен және 

келіп түсетін шикізат, өндірілетін өнім сапасының нормативтік-техникалық 

құжаттаманың белгіленген талаптарына, Рецептураларға және өндірістің 

технологиялық режимдеріне сәйкестігін сараптау және тексеруді ұйымдастырумен 

танысу. 

 

 

 

 

 

 



12 Оқу нәтижелері 

Код  ОН сипаттамасы 

 

Мақсат 

коды 

ПК38 Әртүрлі санаттар мен түрлердің стандарттар құрылымын талдай алады, 

сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдай алады, сәйкестік 

сертификаттары мен декларацияларының дұрыс толтырылуын тексере 

алады, тұтынушылық мақсаттағы өнімдер мен қызметтерді 

сәйкестендіре алады, олардың бұрмалануын айыра алады, бұрмаланудың 

алдын алу бойынша шараларды жүзеге асыра алады. Нормативтік 

құжаттар талаптарының сақталуын, тексерілген өлшеу құралдарының 

болуын және өнім өндіру мен қызмет көрсету кезінде өлшеулерді дұрыс 

жүргізуді бақылау дағдыларын меңгерген. 

Ц1 

ПК39 "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы"ҚР Заңы және 

стандарттар тұрғысынан ақпаратты түрлері мен құралдарына қойылатын 

талаптар және оларды стандарттарда регламенттеу, тауарларды 

тасымалдау және сақтау, буып-түю ережелерін біледі. Ассортименттік 

тиістілігі бойынша тауарларды сәйкестендіре алады, тауарлық сараптама 

жүргізе алады және өткізу туралы, Технологиялық процестің өзгеруі 

туралы мәселелерді шеше алады. Ол азық-түлік тауарларының біртекті 

топтарын жіктеу, ассортимент, стандарттау, олардың тұтынушылық 

қасиеттері, сапасы, оңтайлы жағдайлары, сақтау әдістері мен режимдері 

туралы түсінікке ие. 

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;  

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: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  DO 5 

2 Модуль атауы Қосымша білім беру/ Қосымша білім беру 

Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту бағдарламалары; 

Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу 

практикасы; 

Халықаралық стандартталған Тілдік курстар; 

3 Модуль әзірлеушілер Тіл және әдебиет мұғалімдерін даярлау 

4 Кафедра-модульдің иесі Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді 

даярлау кафедралары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Тіл және әдебиет бойынша 

мұғалімдерді даярлау 

кафедралары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3,4 квартал (3 жыл) 

1,2 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 20 

9 Оқыту және бағалау тілі Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау; 

Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау және 

таңбалау 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Өңір экономикасының теориялық негіздерін, өңірлік экономикалық саясаттың 

әдістері мен құралдарын меңгеру, ҚР Өңірлік даму мен өңірлік экономикалық 

саясаттың қазіргі заманғы проблемаларын меңгеру; 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Қазіргі нарықтық жағдайда болжау және жоспарлау механизмінің теориялық 

аспектілері мен практикалық жағын ашу. 

Ц2 Студенттерде АӨК салаларының экономикасы мәселелері бойынша кәсіби білім, 

білік және дағды жүйесін қалыптастыру. 

Ц3 Шаруашылық жүргізудің нарықтық түрі жағдайында аймақтың жұмыс істеуінің 

экономикалық механизмін және оның жеке құраушы элементтерін зерттеу негізінде 

студенттердің экономикалық ойлауын дамыту. 

Ц4 Әлеуметтік сала экономикасының жай-күйі және олардың жүйелі өзара байланысы 

мен өзара шарттылығы талданады, институционалдық реттеу тетіктері, шаруашылық 

өмір сүру жағдайлары, Салық салу, кредиттер, Инвестициялар, монополияға қарсы 

заңнама, әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру құрылады және іске 

асырылады, осылайша барлық азаматтардың өмір сүру сапасының деңгейін 

арттыруға бағытталған әлеуметтік нарықтық экономиканың жоғары индексін 

қамтамасыз етеді. 

Ц5 Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы міндеттерді өз 

бетінше шешуде алынған білімді, игерілген дағдыларды бекіту, жүйелеу және 

кеңейту. 

12 Оқу нәтижелері 

код ОН сипаттамасы 

 

Код 

целей 

ПК40 Макроэкономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерін білу, жоспарларды 

әзірлеудің негізгі әдістерін, болжау мен жоспарлаудың ғылыми негіздерін, 

экономиканың мемлекеттік секторындағы жоспарлауды іс жүзінде қолдана 

Ц1 



білу. 

ПК41 Елдің негізгі өңірлері қызметінің құқықтық негіздерін білу. 

өңірлерді басқару саласындағы өңірлік саясат пен мемлекеттің 

стратегиясы, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 

көрсеткіштері, оларды есептеу әдістері және оларды жетілдіру жолдары; 

Нақты өңірлердің шаруашылық және әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 

бағалаудың жаңа әдістерін меңгеру. 

Ц2 

ПК42 Нарықтық экономиканың теориялық негіздері мен жұмыс істеу 

заңдылықтары,кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржы-

экономикалық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

актілер туралы білу. 

Ц3 

ПК43 Тұтыну құрылымын, халықтың табысын қалыптастырудың экономикалық 

негіздерін, қамтамасыз етілу және кедейлік өлшемдерін, Халықты 

әлеуметтік-экономикалық қолдаудың ең төменгі мемлекеттік кепілдіктерін 

білу, қоғамдағы экономикалық стратификацияның әртүрлі топтар мен 

отбасылар мәртебесінің өзгеруіне әсерін, әлеуметтік қорғау жүйесін 

бюджеттік және басқа да қаржыландыру түрлерінің маңыздылығын 

бағалай білу. 

Ц4 

ПК44 Бастапқы деректерді жинау және талдау мүмкіндігі, 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың және т.б. есептілігінде 

қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және 

түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін пайдалану. 

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 

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 Әдебиет 

Практический курс английского языка. 4 курс: Учеб. для педвузов. по спец. «Иностр. яз.» / 

Под ред. . – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 год. – 336 с. 

2.  , , Давиденко к курсу английского языка: 4 курс. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 200 с. 

3.  I. A. Novikova, O. A. Goligusova. Intensive Listening. Moscow: Moscow City Pedagogical 

University, English Philology department, 2002. – 93 p. 

4.  У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. – М.: Рус. яз., 1999. – 560 с. 

5.  США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Рус. яз., 1999. – 576 с. 

6.  , Give it Another Brush. Сборник текстов на английском языке для развития устной речи. 

М.: Международные отношения, 1973 – 192 с. 

7.  Hennessy, Brendan. Essay to Write? Oxford: How To Books, 2002. – 203 p. 

8.  Thompson, A. J., Martinet, A. V. A Practical English Grammar, Exercises 2. Third edition, Ox-

ford University Press, 1986. – 199 p. 

9.  English Vocabulary in Use (upper-intermediate and advanced). Cambridge University Press, 



1994. – 296 p. 



 

А: ӘКІМШІЛЕНДІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Кодтар модулі  GP 6 

2 Модуль атауы Мемлекеттік тәжірибе 

Диплом алдындағы практика 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және 

құрылыс салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 12 

9 Оқыту және бағалау тілі Халықаралық стандартталған Тілдік курстар 

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 коммуникативті және 

мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру және олардың одан әрі жетілуіне ықпал 

ету, сонымен қатар оқушының "екінші тілдік тұлғасын" оның мәдениетаралық 

қарым-қатынасқа толық қатысу қабілетінің көрсеткіші ретінде дамытуға ықпал ету. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы 

 

Код 

целей 

ПК37 Ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы заңдарын білу, шет тілінде жазбаша 

және ауызша сөйлеу арқылы оның нәтижелерін логикалық түрде дұрыс 

ұйымдастыра білу; 

Ц1 

ПК38 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.) 

Ц1 

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 Әдебиет 

1. Королев А.Л. Компьютерное моделирование, М.БИНОМ. Л3, Москва, 2013.  230 с. 

2. Ларченко Д.А., Келле А.В. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование. – Санкт 

Петербург.: Питер, 2011. – 480 с. 

3. Умнов А.Е. Методы математического моделирования. – Москва: МФТИ, 2012.  295с. 

4. Кирьянов Б.Ф. Математическое моделирование. – Великий Новгород: НовГУ, 2006. – 35с. 

5. СТ РК ИСО 9000-2007 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

6. СТ РК ИСО 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования. 

7. ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Кодтар модулі  GE 6 

2 Модуль атауы Мемлекеттік емтихандар 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан; 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханды дайындау және 

тапсыру; 

3 Модуль әзірлеушілер Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

4 Кафедра-модульдің иесі Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  Қатысу %  

Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Модульді игеру ұзақтығы 12 

9 Оқыту және бағалау тілі 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 мақсаттары 

Ц1  Мамандық бойынша барлық оқылған пәндер бойынша студенттердің білімін 

қорытынды бағалау 

15 Әдебиет 

1. Королев А.Л. Компьютерное моделирование, М.БИНОМ. Л3, Москва, 2013.  230 с. 

2. Ларченко Д.А., Келле А.В. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование. – Санкт 

Петербург.: Питер, 2011. – 480 с. 

3. Умнов А.Е. Методы математического моделирования. – Москва: МФТИ, 2012.  295с. 

4. Кирьянов Б.Ф. Математическое моделирование. – Великий Новгород: НовГУ, 2006. – 35с. 

5. СТ РК ИСО 9000-2007 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

6. СТ РК ИСО 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования. 

7. ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері (құраушы компоненттерді 

Оқыту нәтижелері) 
№ Наименование дисциплины  Формируемые  результаты  

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 
 +  +        + 

2 ҚР этносаясаты және ұлтаралық қатынастар  +           

3 Мәңгілік Ел  +           

4 Дінтану  +           

5 Өлкетану  +           

6 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылш. тілінде) 

  +          

7 Қазақ (орыс) тілі  +           

8 Шет тілі  +           

9 Математика I Математика II Математика III +            

10 Физика I Физика II +          +  

11 Мамандыққа кіріспе +            

12 Электротехника негіздері +            

13 Оқу-танысу практикасы + +           

14 Теориялық механика +            

15 Химия +    +        

16 Квалиметрия +    + +       

17 Стандарттау және сертификаттау    +        + 

18 Жалпы өлшеу теориясы +          +  

19 Робототехника   +          

20 Сәйкестікті бағалау саласындағы 

инновациялық технологиялар 

+  +    +      

21 Стандартқа сәйкес кәсіпорынды бағалау 

 
   +  +    +   

22 Стандарттар мен техникалық регламенттерді 

әзірлеу технологиясы 
      +   + + + 

23 Теория негіздері және экспериментті 

жоспарлау 
+       +     

24 Өнеркәсіп өнімінің сапасын өлшеу +    +      +  

25 Механикалық шамаларды өлшеу әдістері 

мен құралдары 
+       +   +  

26 Өндірістік тәжірибе   + +         

27 Стандарттау, сертификаттау саласындағы 

кәсіпкерлік 
   +   +      

28 Салықтар және салық салу    +   +     + 

29 Уақытты басқару  +  +         

30 Резеңке негіздері    + +        

31 HR менеджменті       +  +    

32 Бизнесті жоспарлау    +  +       

33 Кәсіпкерлік құқық    +  +       

34 Баламалы энергия көздері +            

35 Өнеркәсіптік экология        +    + 

36 Қазақстан Биоресурстары        +    + 

37 Эко-менеджмент        +    + 

38 Қоршаған орта сапасының стандарттары        +    + 

39 Заманауи IT бағдарламалар   +        +  

40 IT басқару    +        +  

41 Өндірісті автоматтандыру негіздері   +        +  

42 3D модельдеу   +        +  

43 Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау    +        + 

44 Қауіпсіздік техникасының ұлттық және 

халықаралық стандарттары 

   +        + 

45 Сертификаттау, метрология және 

инновациялық технологиялар 
+      +      

46 Басқару сертификаттау және инновация +      +      

47 ИСО Халықаралық стандарттау      + +      

48 Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау 

және таңбалау 
     + +      

49 ЕурАзЭҚ сәйкестігін растау жүйесі      + +      

50 КО СЭҚ ТН сәйкес тауарларды жіктеу      + +      

51 Инспекторлық бақылау      +   + + + + 

52 Сертификаттау органдары мен сынақ 

зертханаларын аккредиттеу 
     +   + + + + 

53 Сәйкестікті бағалау және аккредиттеу 

саласындағы халықаралық әдіснама 

     +   + + + + 

54 Өндірістік тәжірибе      +  +     

55 Сапа жүйелері     + +    +   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Ішкі және сыртқы аудит    +        + 

57 Кәсіпорында менеджмент жүйесін әзірлеу 

және енгізу 
    + +    +  + 

58 Тұтынушылық қызметтерді стандарттау 

және сертификаттау 

        + +  + 

59 Өнімдер мен қызметтердің сапасын сараптау      +   + +   

60 Тауартану және азық-түлік тауарларының 

сараптамасы 
     +   + +   

61 Жеңіл өнеркәсіп технологиясы      +   + +   

62 Өнім сапасын бақылау және 

тұтынушыларды қорғау 
    +      +  

63 Диплом алдындағы практика         + + + + 

64 Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтиханды дайындау 

және тапсыру 

+ + + + + + + + + + + + 



1. ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

 

КУРС КВАР

ТАЛ 

ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД 

ВК 

БД 

КВ/ 

minor 

ПД 

ВК 

ПД 

КВ 

ИА Всего 

1 1 5 5 5     15 

2 10  5     15 

3 15       15 

4 9 5 1     15 

2 1 4 3 8     15 

2   10 5    15 

3   15     15 

4   15     15 

3 1   5 10    15 

2    15    15 

3    15    15 

4   5 10    15 

4 1   3 5  10  18 

2    5  13  18 

3     12   12 

4       12 12 

Жиыны  43 13 72 65 12 23 12 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасын сүйемелдеу 

 

Зияткерлік ресурстар (ПОҚ) 

"Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары" кафедрасы білім беру қызметін 

лицензиялауға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес толыққанды білімі бар және қазіргі 

заманғы оқыту әдістемесін меңгерген профессор-оқытушылар құрамына ие. Білім беру 

бағдарламасын іске асыруға құзыреттілігі мен біліктілігі бағдарламаның мақсаттарына 

сәйкес келетін және студенттерді оқыту үшін жеткілікті оқытушылар ғана жіберіледі. 

Барлық оқытушылардың жоғары білім туралы тиісті дипломдары, мамандықтар бойынша 

магистр және ғылым кандидаттары дәрежелері бар. 

Бағдарламаны жүзеге асыратын оқытушылардың даму әлеуеті өз жұмысында білім 

беру, ғылыми және инновациялық қызметті біріктіру арқылы жетілдіруге және өзін-өзі 

дамытуға деген ұмтылыс арқылы көрінеді. Оқытушылардың жеке жоспарларында (ПКИ) 

студенттің шығармашылық қабілеттерін, білімі мен дағдыларын (құзыреттерін) дамыту 

негізінде даму әлеуетін қалыптастыруға бағытталған оқу-әдістемелік, ғылыми, оқу-

ұйымдастырушылық сипаттағы жұмыстар көрсетілген. Сондай-ақ, СҒЗЖ-ға басшылық ету, 

пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру және оған қатысу жоспарланған. 

Оқыту әдістеріндегі оқытушылардың құзыреттілік деңгейі оқу курстарының 

мазмұнын тиімді ашу және студенттерде бағдарламаның мақсаттарында көзделген оқыту 

нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті білім мен іскерлікті (құзыреттілікті) қалыптастыру 

үшін жеткілікті. Силлабустарда олар пәнді оқу барысында алатын құзыреттер 

қарастырылған, ИПП-да оқытылатын пәндерді жетілдіру бағыттары ашылған. 

Оқу кезеңінде оқытушылар институттың кітапхана қорының барлық оқу-әдістемелік 

материалдарын пайдаланады. Кафедра оқытушылары оқу топтары үшін институт қабылдаған 

оқу әдістерін жақсы меңгерген 

сондай-ақ оқу курсы мазмұнының пәндік саласы бойынша практикалық жұмыс 

тәжірибесі бар, мұны ашық сабақтардың материалдары, ОӘК отырысының хаттамалары 

дәлелдейді. 

Кафедрада профессорлар мен оқытушыларды басқа білім беру мекемелеріне және 

басқа да білім беру мекемелеріне арнайы курстар оқу үшін, бітіруші біліктілік жұмыстарын 

басқару үшін, мастер-кластар өткізу үшін шақыру тәжірибесі қолданылады. 

Оқытушылар пайдаланатын оқыту технологиялары: білім алудың күндізгі және 

сырттай түрлерін іске асыру; оқу сабақтарының негізгі түрлерін өткізудің тиімділігін 

арттыру; өзіндік жұмыс жүргізу; курстық жұмыстарды орындау, практиканың барлық 

түрлерін жүргізу; студенттердің білімі мен іскерлігінің (құзыретінің) деңгейін бақылаудың 

негізгі нысандары; бакалавр бітіру біліктілік жұмыстарын, дипломдық жұмыстарды орындау 

кезінде бағдарламаны меңгерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді.  

Оқу процесінде қолданылатын білім беру әдістері оқу курстарының мазмұнын тиімді 

ашуға және білім алудың күндізгі және сырттай түрлерін іске асыру кезінде оқытудың 

болжамды нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

Материалдық ресурстар (материалдық-техникалық база) 

6в07501 – Стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасының студенттері 

үшін оқу процесі оқу зертханаларымен, мамандандырылған кабинеттермен, оқу 

шеберханаларымен, компьютерлік сыныптармен, мультимедиялық аудиториялармен 

қамтамасыз етіледі. 

2012 жылдан бастап Қазрена 8 Мбит/с және "Қазақтелеком" АҚ 4 Мбит/с ұсынатын 

екі арна арқылы барлық студенттер мен ПОҚ, қызметкерлерге Интернетке өтеусіз қол 

жеткізу жылдамдығы 8 Мбит/с дейін ұлғайды. 

2012 жылдан бастап Lotus Notes платформасында электрондық құжат айналымы 

енгізілді, "PLATONUS"ААЖ қашықтықтан білім беру порталы іске қосылды. 

 



Білім беру ресурстары (оқу-әдістемелік қамтамасыз ету) 

Оқу процесінде пайдаланылатын оқулықтардың, оқу құралдарының, 

практикумдардың және басқа да әдістемелік материалдардың сапасы бағдарламаны игерудің 

күтілетін нәтижелеріне сәйкес келеді. Оқу процесінде пайдаланылатын оқу-әдістемелік 

кешендердің (ОӘК) сапасы оқу материалын зерделеудің жүйелілігі мен қисындылығымен; 

жинақтаулар мен қорытындылардың болуымен; бақылау сұрақтары мен тапсырмаларының, 

оның ішінде тест материалдарының болуымен; иллюстрациялық материалдың жеткіліктілігі 

мен сапасымен; жазбаша жұмыстарды орындау үшін қосымша әдебиеттің болуымен 

қамтамасыз етіледі; аудиториялық және тәуелсіз жұмысты біріктіру мүмкіндігі. Пәндердің 

оқу-әдістемелік кешендері оқу процесін ұйымдастыруға қажетті барлық ақпаратты қамтитын 

біріздендірілген құрылымға ие. "Платонус" бағдарламасы арқылы әрбір студент кез келген 

пәннің оқу-әдістемелік материалдарына қол жеткізе алады. 

Институт кітапханасында негізгі және қосымша әдебиеттер тізімінен пәндер 

бағдарламаларында келтірілген оқулықтар мен оқу құралдары, сондай-ақ бағдарлама немесе 

пәндер бағдарламаларында ұсынылған мамандық бойынша отандық ғылыми және шетелдік 

журналдар бар. 

Пәндер бағдарламаларымен ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттер білім беру 

бағдарламасын игерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізу үшін жеткілікті болып 

табылады. 

Барлық студенттер оқу курстарында қарастырылған кітапхана қорларына, 

зертханалық практикумдарға, практикалық сабақтарға және ақпараттық базаларға қол 

жеткізе алады. 

 

Білім алушылардың жетістіктерін бақылау және есепке алу нысандары 

Бакалавриат бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау келесі нысандарды қамтиды: 

- үлгерімді ағымдағы бақылау; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау; 

- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттаудан өтеді. 

Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқыту нәтижелеріне және барлық 

құзыреттердің қалыптасқан деңгейіне қол жеткізуді бағалау үшін келесі бағалау құралдары 

қолданылады: типтік тапсырмалар, бақылау жұмыстары, тесттер және т. б. 

  

Қалыптасқан құзыреттерді анықтау әдісіне сәйкес бақылау түрлерін үш топқа 

топтастыруға болады, олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар: 

- ауызша, студенттің білімі мен көкжиегін бағалауға мүмкіндік береді, логикалық 

жауап құра білу, монологиялық сөйлеу қабілеті және оқытушының тәрбиелік әсерінің үлкен 

мүмкіндіктері бар басқа да коммуникативтік дағдылар; 

- жазбаша, оқытушының уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, барлық студенттерді 

бірдей жағдайға қояды, оқытушының көмегі болмаған кезде жауаптарды объективті 

бағалайды, бағалаудың негізділігін тексереді; студенттің дайындығын бағалаудағы 

субъективтілік; 

- студенттердің бақыланатын материалды меңгергені туралы объективті ақпаратты 

жедел алуға мүмкіндік беретін ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау, осы 

ақпаратты оқытушыға нақты және дербестендірілген түрде ұсыну, барлық пәндерден және 

білім беру бағдарламасының модульдерінен студенттердің жетістіктерін интегралдық 

(рейтингтік) бағалауды қалыптастыру және жинақтау, ақпараттық ресурстармен және 

құралдармен жұмыс істеудің практикалық іскерліктері мен дағдыларын дағдыландыру, 

өзіндік жұмыс процесінде студенттердің уәждемесі мен өзін-өзі бақылауын арттыру. 

Пән бойынша білімді ағымдағы бақылау сабақ кезінде және студенттердің өзіндік 

жұмысының қорытындылары бойынша студенттердің білімін тұрақты және жүйелі түрде 

тексеруге, сондай-ақ оқытудың мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу қажеттілігін 

анықтау мақсатында арналған. 



Білімді ағымдағы бақылау жүргізіледі: 

- кестеге сәйкес аудиториялық жұмыс кезіндегі сабақтарда ұсынушының қатысуымен; 

- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушының немесе оқу ассистентінің 

нәтижелерін тексере отырып, студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында; 

- студенттерді қашықтықтан, аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің өзіндік 

жұмысы кезінде де, оның ішінде нәтижелерді автоматты бағалау кезінде де студенттерді 

оқыту кезінде үнемі пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының құралдарын 

пайдалана отырып; 

Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін. Білімді ағымдағы 

бақылау нысандары: 

- жеке немесе топтық сауалнама-оқытушыдан (студенттерден) алдын ала 

тұжырымдалған сұрақтарға жауап алу арқылы оқытушы мен студент (студенттер) 

арасындағы өзара іс-қимылды жүзеге асырудан тұратын білімді бақылау әдісі; 

- әңгімелесу-белгілі бір бөлім, тақырып, мәселе және т. б. бойынша студенттің білім 

көлемін анықтауға арналған оқытушының студентпен оқытылатын пәнге байланысты 

тақырыптарға арналған арнайы сұхбаты.; 

- коллоквиум (лат. colloquium-әңгіме, әңгіме)-білім беру жүйесіндегі студенттердің 

білімін анықтау және арттыру мақсаты бар оқу сабақтарының бір түрі; коллоквиумда: жеке 

бөлімдер, бөлімдер, тақырыптар, оқытылатын курстың мәселелері (әдетте семинарлық және 

басқа да практикалық оқу сабақтарының тақырыптарына енбейтін), рефераттар, жобалар 

және білім алушылардың басқа да жұмыстары талқыланады; 

- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну; 

- тест (ағылш, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-орындау нәтижелері 

бойынша студенттің білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы бағаланатын стандартталған 

тапсырма; тестке бірнеше таңдау сұрақтары, сұрақтар - анықтамалар, есептер және есептеуге 

арналған тапсырмалар кіруі мүмкін; 

- іскерлік жағдайларды талдау-мәтіндік, графикалық немесе ауызша материал түрінде 

берілген жағдайларды талдау, мәселені шешудің нұсқаларын талдау, оңтайлы нұсқаны 

таңдау немесе кәсіби қызметтің нақты жағдайларын модельдейтін күрделі тапсырмалар; 

- есептеу тапсырмасы-белгілі бір бастапқы деректерде шешім табу үшін теориялық 

білімді практикалық қолдануды талап ететін тапсырма түрінде ұсынылған студенттің білімі 

мен дағдыларын бақылау түрі; 

- эссе (франц. essai - талпыныс, сынама, эссе) - нақты су немесе мәселе бойынша жеке 

әсерлер мен пайымдауларды білдіретін және пәнді айқындайтын немесе толық түсіндіруге 

көрінеу үміткер емес шағын көлемді және еркін композициялы шығарма; эссе жауап 

берушінің негіздемесін, түсініктемелерін және өз пікірін қоса алғанда, проблемалық 

мәселелерді қарауды көздейді; 

- бақылау жұмысы - студенттердің өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің бірі, ол 

пәннің мазмұны бойынша теориялық сұрақтарға жауап беруді және практикалық 

тапсырмаларды шешуді ұсынады; 

- зертханалық жұмыс - теориялық білімді тереңдету және бекіту, өз бетінше тәжірибе 

жасау дағдыларын дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық жұмысы мен 

зерттеулерінің бір түрі; 

- реферат-кәсіптік циклдің вариативтік (бейіндік) пәндерін игеру кезінде қолдану 

ұсынылатын жазбаша жұмыс нысаны; белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ғылыми 

еңбектердің, әдебиеттердің мазмұнын қысқаша баяндау болып табылады. Рефератты 

дайындау студенттің дәрісте егжей-тегжейлі қарастырылмаған белгілі бір тақырып бойынша 

бірнеше әдеби дереккөздерді (монографиялар, ғылыми мақалалар және т. б.) өз бетінше 

зерделеуін, материалды жүйелеуді және оның қысқаша мазмұнын білдіреді; реферат 

жазудың мақсаты - студентке жинақталған материалдар мен фактілерді ғылыми есептерге, 

шолулар мен мақалаларға қойылатын талаптарға сәйкес қысқаша және қысқаша ұсыну 

дағдыларын қалыптастыру; 



- есеп (практикалар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары және т.б. бойынша) — 

студентке базалық және бейінді оқу өндірістік, ғылыми-өндірістік практикалар мен ҒЗЖ өту 

уақытында алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қорытуға мүмкіндік беретін 

жазбаша бақылау нысаны. Есептер әр оқушының есепті жазуға қатысуын көрсете отырып, 

ұжымдық түрде жасалуы мүмкін. Өндірістік, ғылыми - өндірістік практикалар мен ҒЗЖ 

бойынша есептер жеке дайындалады. Есептердің көлемі 20-25 бет болуы мүмкін, есеп 

құрылымы курстық жұмыстың құрылымына жақын. 

- орындалған тапсырмаларды қорғау. 

Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін: 

- жазбаша бақылау сауалнамасы; 

- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылау жұмыстары; 

- курстық жұмыстар-жалпы кәсіптік және бейіндік Кәсіптік пәндерді (модульдерді) 

шығармашылық игеруге және тиісті кәсіптік құзыреттерді әзірлеуге бағытталған дербес 

жазбаша жұмыс түрі; курстық жұмысты жазу кезінде таңдалған тақырыпты толық ашу, 

материалды баяндау логикасын сақтау, жалпылау мен қорытынды жасай білу қабілетін 

көрсету қажет; 

- реферат; 

- студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы туралы есептер және т.б. 

Әр пән білімді аралық бақылаумен аяқталады. Білімді аралық бақылау пәнді оқу 

кезеңінің соңында оны игеру нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған. 

Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары: 

- сынақ-пәндердің оқу материалын (пәндердің бөлімдерін) меңгеруді, сондай-ақ 

практика бағдарламаларын орындауды бағалау нысаны; сынақтарды тапсыру нәтижелері 

әдетте "сынақтан өтті" деген белгімен бағаланады»; 

- сараланған сынақтар ("өте жақсы", "Жақсы", "Қанағаттанарлық" бағаларымен); 

сараланған сынақтар, әдетте, курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер 

бойынша қойылады (білім беру ұйымының қалауы бойынша білім беру бағдарламасында 

белгіленеді).); 

- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-белгілі бір оқу пәні бойынша белгіленген ережелер 

бойынша жүргізілетін студенттердің білімін тексеру сынағы. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға 

дайындық деңгейін және оның даярлығының даярлау бағыты бойынша ВПВО МЖМБС және 

негізгі білім беру бағдарламасының (ООП) талаптарына сәйкестігін белгілейді.  

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау 

сынақтарының нысандарына мыналар жатады: 

- бітіру біліктілік жұмысын қорғау (міндетті) - ғылыми немесе ғылыми-практикалық 

міндеттерді шешумен байланысты өзіндік логикалық аяқталған зерттеу; 

- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі).  


