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Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

№ Өріс атауы Ескертпе 

1 Тіркеу нөмірі 6B11200036 

2 Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

6B11 Қызметтер 

3 Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6B112 Өндірістегі еңбек гигиенасы және еңбекті 

қорғау 

4 Білім беру 

бағдарламаларының 

тобы 

B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 

5 ОБ атауы 6B11203 – Өнеркәсіптік қауіпсіздік  

6 ОБ түрі Жаңа ОББ 

7 ОБ мақсаты  Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік 

саласындағы кәсіби құзыреті бар талап етілетін 

кадрларды даярлау: қауіпті өндірістік объектінің 

қауіпсіз жұмысын; қауіпті өндірістік объектілердегі 

апаттар мен инциденттердің алдын алу, оқыс 

оқиғалардың салдарын оқшаулау және жою 

мақсатында жүргізілген өзара байланысты 

ұйымдастырушылық-техникалық шаралар кешенін 

басқару жүйелері; техногендік сипаттағы нормативтік 

реттеу; заманауи техникалық құралдарды, бақылау 

және болжау әдістерін қолдану арқылы қоршаған 

ортаға антропогендік әсерді азайту. 

8 БХСК бойынша деңгей БХСК 6 Бакалавриат немесе оған балама 

9 ТТК бойынша деңгей 6 

10 ОРК бойынша деңгей 6 

11 ОБ Айрықша 

ерекшеліктері  

Жоқ 

ЖОО-серіктес (СОП) Жоқ 

ЖОО-серіктес (ДДОП) Жоқ 

12 Құзыреттілік тізімі ON1 Әлем тарихы мен Қазақстан тарихы, 

философия, мәдениеттану, социология мәселелеріндегі 

ой-өріс, сондай-ақ рухани және физикалық жетілдіру 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алынуына және 

үштілділікке байланысты принциптерді ескере отырып  

көрсетіледі. 

 ON2 Математикалық модельдерді зерттеуді, 

математикалық есептеулер жүргізуді, кәсіптік 

тапсырмаларды шешуде ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен бірлесіп, 

компьютерлік графика негіздерін қолдану  (autocad, 

solid works) қабілетін көрсету.  

ON3 Жаратылыстану-ғылыми әлем бейнесін негізгі 

ұғымдар бірлігі  мен физика, химия, электротехника 

және электрониканың заңдары, тіршіліктің 

қауіпсіздігін  арқылы, және оларды тұрмыс пен 

өндірісте заттар мен материалдарды  қауіпсіз 

пайдалану үшін қолдана білу түсінігін қалыптастыру. 

ON4 өндірістік және экологиялық қауіпсіздік, 

13 Оқыту нәтижелері 



еңбекті қорғау және азаматтық қорғаныс бойынша  

негізгі заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

актілерін көрсете білу, OHCAS 18000 

стандарттарының талаптарына негізделген 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқарудың негізгі 

халықаралық принциптері; өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін нормативтік құқықтық актілердің 

талаптарын навигациялау және қолдану мүмкіндігі; 

жылу-энергетикалық қондырғылардың жағдайына 

қауіпсіздік тексерулерін жүргізу мүмкіндігі. 

ON5 Технологиялық процестер пен өндірістердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы 

білімін бақылау және жылу мен электр энергиясын 

өндірудің технологиялық жабдықтарын егжей-

тегжейлі зерделеуді есепке ала отырып, нұсқаулықтар 

мен ережелерді әзірлей білу қабілетін көрсету. 

ON6 Кәсіпорында еңбекті қорғау қызметін 

ұйымдастыру туралы; уытты, радиациялық, 

биологиялық, химиялық ластану деңгейлерін есептеу 

әдістері және олардың қоршаған ортаға және 

адамдарға әсеріне бағалау жүргізу; Жұмыс 

персоналын жұмыс орнындағы зиянды факторлардың 

әсерінен қорғау әдістері; өндірістік объектілерді еңбек 

жағдайлары бойынша аттестаттауды жүргізу рәсімдері 

туралы білімдерін көрсету. 

ON7 Кәсіпорында еңбекті қорғау қызметін 

ұйымдастыру туралы; уытты, радиациялық, 

биологиялық, химиялық ластану деңгейлерін есептеу 

әдістері және олардың қоршаған ортаға және 

адамдарға әсеріне бағалау жүргізу; Жұмыс 

персоналын жұмыс орнындағы зиянды факторлардың 

әсерінен қорғау әдістері; өндірістік объектілерді еңбек 

жағдайлары бойынша аттестаттауды жүргізу рәсімдері 

туралы білімдерін көрсету. 

ON8 Әр түрлі өндірістік қызмет түрлерінің ауа, су 

және жер ресурстарына әсері, шығарындылардың 

көздері, өндірістегі зиянды заттар 

шығарындыларының қарқындылығы мен сипаты, 

қоршаған ортаны қорғаумен байланысты міндеттерді 

шешу үшін шығарындыларды, қалдықтарды және 

өнеркәсіптік сарқынды суларды кәдеге жарату үшін 

негізгі технологиялық жабдықты таңдау және есептеу 

әдістері туралы білімдерін көрсету. 

ON9 Ақпаратты сандық өңдеудің қазіргі заманғы 

әдістерімен өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару үшін 

қажетті көлемде білімдерін көрсету, қоршаған орта 

үшін экономикалық залалды бағалау, өнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен экологиялық тәуекелдер 

тәуекелдерін төмендету бойынша қолданылатын 

экономикалық тиімділік; қолайлы және шамадан тыс 

тәуекелдің қауіпті аймақтарын айқындау және 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша техникалық 



шешімдерді негіздеу қабілеті. 

ON10 Техника мен технологияның, өлшеу және 

есептеу техникасының қазіргі заманғы даму үрдістерін 

білу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

үшін ақпараттық технологияларды пайдалану 

қабілетін көрсету, тіршілік ету ортасындағы қауіп-

қатер деңгейін өлшеу, алынған нәтижелерді өңдеу, 

жағдайдың ықтимал дамуы туралы болжам жасау. 

 ON11 Техносфера объектілерінің жай - күйін 

бақылау және мониторингтеу рәсімдерін білуін 

көрсету; адамдар мен қоршаған ортаны қорғау үшін 

алынған ақпаратты қолдану қабілетін көрсету; 

ластаушы заттар шығарындыларының көздерін, 

энергетикалық және физикалық әсерлерді, шаң мен газ 

тазарту аппараттарын іріктеу жөніндегі есептерді 

міндетті түрде түгендеу және есепке ала отырып, 

табиғатты қорғау кезінде жобалау мен нормалауды 

жүзеге асыру қабілеті. 

ON12 Өндірістік персоналды және халықты 

авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың 

ықтимал салдарларынан қорғаудың негізгі әдістерін, 

жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігі өлшемдері 

бойынша технологиялық жабдықты есептеу әдістерін, 

жобаны әзірлеу кезінде техникалық шешім 

қабылдаудың негіздемесін, техникалық құралдар мен 

технологияларды, оның ішінде оларды қолданудың 

экологиялық салдарларын ескере отырып, қолдануда 

ұйымдастырушылық-басқарушылық қабілеттерін 

көрсету. 

(1 қосымша) 

14 Оқыту түрі Күндізгі, қашықтықтан 

15 Оқыту тілі Қазақ, орыс, ағылшын  

16 Кредит көлемі 240 

17 Берілетін академиялық 

дәреже 

қызмет көрсету саласындағы бакалавр 

 

18 Кадрларды даярлау 

бағытына арналған 

лицензияға қосымшаның 

болуы 

Лицензия нөмірі №KZ80LAA00018161 

Лицензияның берілген күні 05.05.2020 

 

 

19 ББ Аккредитациясының 

болуы 

Бар 

 Аккредиттеу органының 

атауы 

IAAR НУ « Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз 

агенттігі » 

 Аккредиттеу мерзімі 05.05.2020-04.05.2025 

20 Пәндер туралы 

мәліметтер   

Пәндер туралы мәліметтер ВК/КВ ООД, БД, ПД    

(1 қосымша) 

21 Кәсіби қызмет саласы Ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық, басқару 

қызметін қамтитын өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 

қызметтер көрсететін кез келген меншік нысанындағы 

және қызмет бейініндегі кәсіпорындар: бақылау және 

қадағалау, заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік 



саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына 

аттестаттау, объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігіне 

сараптама және мониторинг жүргізу. 

22 Кәсіби қызмет түрлер - өндірістік-технологиялық; 

- есептік-жобалау;  

- ұйымдастыру-басқару; 

-  эксперименттік-зерттеу 

23 Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген 

 

 

1. Жоғары білім беру бағдарламасының құрылымы 

Бакалавриат-240 академиялық кредиттерді міндетті түрде меңгере отырып, тиісті 

білім беру бағдарламасы бойынша "бакалавр" дәрежесін бере отырып, кадрларды 

даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі. Жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламасының мазмұны үш циклден тұрады-жалпы білім беретін пәндер (бұдан әрі – 

ЖБП), базалық пәндер (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндер (бұдан әрі-ПД). 

ЖБП циклы міндетті компонент (бұдан әрі – МК), ЖОО компоненті (бұдан әрі – 

ШҚ) және(немесе) таңдау компоненті (бұдан әрі – ТК) пәндерін қамтиды. БП және КП 

циклдары ВК және КВ пәндерін қамтиды. 

ЖБП циклінің тізбесінде мазмұны Үлгілік оқу бағдарламаларымен айқындалатын 

міндетті компонент пәндерінің көлемін қысқартуға жол берілмейді. Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім базасында жеделдетілген оқу 

мерзімімен жоғары білімнің қысқартылған білім беру бағдарламалары ерекшелік болып 

табылады. 

ШҚ және ҚТ ЖОО дербес анықтайды және еңбек нарығының қажеттілігін, жұмыс 

берушілердің үміттерін және білім алушының жеке мүдделерін ескереді. 

ЖБП циклінің көлемі жоғары білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 23% - 

нан немесе 56 академиялық кредиттерді құрайды. Оның ішінде 51 академиялық кредит 

міндетті компонент пәндеріне бөлінеді. 

БП циклы оқу пәндерін оқып, кәсіптік практикадан өтуді қамтиды және жоғары 

білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 47% - нан кем емес немесе 112 

академиялық кредиттен кем емес. 

КП циклы оқу пәндері мен кәсіби практикалардың түрлерін қамтиды, олардың 

көлемі жоғары білім беру бағдарламасының жалпы көлемінің 25% - нан кем емес немесе 

60 академиялық кредиттен кем емес. 

Модульдік оқу жоспары жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының талаптарына және жоғары білімнің білім беру бағдарламасының 

құрылымына сәйкес келеді, міндетті бөлімнің барлық құрамдастарынан тұрады, ЖОО 

және вариативті құрамдастары бар. Модульдік бағдарламада теориялық оқытуға арналған 

кредиттер саны бойынша ең төменгі талаптар -228 және қорытынды аттестаттауға 12 

кредит. Білім беру бағдарламасында практиканың өту мерзімі мен түрлері: Оқу – 2 

семестр (3 кредит), өндірістік – 4, 6 семестр (5 кредит) және диплом алдындағы – 8 

семестр (8 кредит) ретінде анықталған. Вариативті компонент элективті пәндер 

каталогында анықталған. 



 

  

Жоғары білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына 

1-қосымша 

Жоғары білімнің білім беру бағдарламасының құрылымы (оқу мерзімі 4 жыл) 

№ Пәндер мен циклдердің атауы 

Жалпы еңбек сыйымдылығы 

академиялық сағат бойынша 
академиялық кредит 

бойынша 

1 2 3 4 

1 
Жалпы білім беретін пәндер 

(ЖБП) циклі 
1680 56 

1) 

Міндетті компонент 1530 51 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шетел тілі 300 10 

Қазақ (Орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
150 5 

Әлеуметтік-саясаттану білім 

модулі (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 

240 8 

Дене шынықтыру 240 8 

2) 
 Жоғары оқу орны компоненті 

және (немесе) таңдау компоненті  
150 5 

2 Базалық пәндер (БП) циклы 3360 112 

1)  Жоғары оқу орны компоненті  180-1680 6-56 

2)  Таңдау компоненті  кемінде 1680 кемінде 56 

3 Бейіндеуші пәндер циклі 1800 60 

2) 
Жоғары оқу орны компоненті және 

(немесе) таңдау компоненті 
1800 60 

4 Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ) 
 

 

 

 

1) Таңдау компоненті 
 

 

 

 

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

1) 

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

360 12 

 

 
Барлығы 7200 240 

  

2. Элективті пәндер каталогы 

Элективті пәндер каталогы оқудың барлық кезеңіне қалыптасады, бірақ тұрақты 

емес, өндіріс қажеттілігіне, студенттер тобының (ең аз бір кіші топ) қалауына, ПОҚ 

академиялық алмасуына және қазіргі заманғы кәсіби курсты, жетекші мамандарды, 

әлемнің жетекші университеттерін тыңдау мүмкіндігіне сәйкес өзгертілуі мүмкін.  

ЭПК жеке құжат түрінде әзірленеді және шығарылады. 



 

3. Модульдік оқу жоспары 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада көрсетілген. Оқыту нәтижелерінің 

тиімділігіне модульдік қағидат бойынша білім беру бағдарламалары, сондай-ақ оқу 

жоспарлары мен оқу пәндері қалыптасатын кешенді тәсілді сақтау арқылы қол жеткізіледі.  

Әрбір модульдің мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім 

алушылардың бейіндік және деңгейлеп саралануына байланысты өзгеріп отырады және 

оқытудың барлық бағдарламасы автономды ұйымдастыру-әдістемелік модульдерге 

құрылған.  

Модульдерді қалыптастыру және мазмұны білім алушылар үшін оқу 

траекториясын таңдауда және еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыратын 

арнайы кәсіби құзыреттіліктерді алуда қажетті икемділік пен еркіндік деңгейін 

қамтамасыз етеді. 

6В11203 білім беру бағдарламасының модульдері Өнеркәсіптік қауіпсіздік ЖОО 

компонентінің міндетті немесе вариативті пәндері болып табылады. Мысалы, " МПБД05" 

модулінде – Білім алушы "Техносфералық қауіпсіздік" немесе "Төтенше жағдайлардағы 

қауіпсіздік "немесе" төтенше жағдайлардағы объектілердің тұрақтылығы " және 

осылайша, Төтенше жағдайлар кезінде адамның өмірін қамтамасыз етуде немесе төтенше 

жағдайларда өнеркәсіптік және халық шаруашылығы объектілерінің жұмыс істеу 

тұрақтылығын арттыру жолдарын игеруде техносфералық қауіпсіздікті зерделеуге 

бағытталған тәртіп бойынша құзыреттерді игеру. " МПБД06 - Нормативтік-құқықтық, 

психологиялық және экономикалық аспектілер" модулінде білім алушы "қауіпсіздіктің 

нормативтік-құқықтық аспектілері" немесе "еңбек және денсаулық қауіпсіздігінің 

құқықтық аспектілері" пәндерін таңдай алады және осылайша, объектілердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерді қолдану бойынша 

құзыреттерді меңгере алады немесе еңбек қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық-құқықтық әдістерін меңгере алады. Таңдап алынған траекторияға 

(мамандануға) тән арнайы құзыреттер МПБД10/1 және МПБД10/2 модульдерін 

зерделеумен бекітіледі, оның ішінен білім алушы таңдап алынған траекторияға 

(мамандануға) сәйкес біреуін ғана таңдайды. 

Арнайы құзыреттерді бекіту, ұжымда, өндірісте жұмыс істей білу, қойылған 

міндеттерді өз бетінше шешу " МПБ 16 Кәсіби тәжірибе "модулін меңгеру ықпал етеді. 

 

4. Траекторияны таңдау тәсілі 

Төртінші курсқа дейін модульдердің "көлденең-тік" схемасы бар. Модульдер 

міндетті және вариативті компоненттен тұрады. Модульді оқып болғаннан кейін оқу 

нәтижелері модульдің таңдалған вариативті компонентіне байланысты өзгеруі мүмкін. 

Вариативті бөлім 7 семестрге дейін оқу траекториясын өзгертуге мүмкіндік береді. 7 

семестрден бастап студент нақты бағыт бойынша модульдерді және неғұрлым ерте 

семестрлерде оқылатын модульдердің вариативті құрамдастарын оқиды. 

Білім беру бағдарламасын қалыптастырудың мұндай схемасы студентке элективті 

пәндер каталогында және модульдік оқу жоспарында көрсетілген пәндерді таңдауда 

еркіндік береді, әрбір студенттің өзінің Жеке оқу жоспарын қалыптастыруға жеке 

қатысуы, оқу процесіне студенттерге білім беру траекториясын таңдауға ықпал ететін 

академиялық консультанттарды тарту. 

Таңдалған білім траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттер алынуы 

тиіс. Жеке білім беру траекториясы міндетті, оның ішінде жоғары оқу орнының құрамдас 

бөліктерінен, вариативті, түзету және ұйымдастыру бөліктерінен тұрады. Міндетті бөлім 

Жоғары білім берудің МЖМБС сәйкес келетін негізгі модульдерді қамтиды. 

Модульдердің ЖОО компоненті міндетті түрде, таңдалған траекторияға қарамастан 

оқытылады және болашақ маманның негізгі "жалпы кәсіби" және "кәсіби" құзыреттерін 

қалыптастырады. Вариативті бөлім модульдер мен олардың құрамдас бөліктерінің 



жиынтығын қамтиды, оларды студент оқуға қызығушылық танытатын оқыту бағыттарына 

байланысты таңдап алады. Міндетті және вариативті бөлім оқыту мазмұнын анықтауға 

бағытталған. Түзету бөлімі білім алушыларға модульдердің вариативтік бөлігі мен 

вариативтік модульдердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оларды таңдауға көмек 

көрсетуді, сондай-ақ ұйымдастыру бөлігін анықтауды қарастырады. Ұйымдастыру 

бөліміне жүйенің келесі компоненттері кіреді: формалар, әдістер, технологиялар, 

құралдар, таңдалған мазмұнды зерделеуді бақылау. 4.1-кестеде оқытудың ИОТ 

ұйымдастыру компоненттері берілген. 

 

4.1 кесте - Оқытудың ИОТ ұйымдастыру компоненті 

Асинхрондық 

элементтер 

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты қамтамасыз ететін 

құралдар 

Студенттердің өзіндік 

жұмысы 

Вариативті компонент 

пәндерін таңдау 

Жобалармен жұмыс 

Қосымша дайындық 

профилін таңдау 

Жылу 

энергетикасы 

және 

жылутехника 

институты 

Жұмыс оқу жоспары; 

Сабақ кестесі; 

СӨЖ оқытушыларының кеңес беру 

кестесі; оқу жоспарының орындалуын 

бақылау 

Эдвайзерлер, 

Тьюторлар 

Студенттің жеке оқу жоспары 

Оқытушылар 

тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі, әдебиеттер тізімі, үлестірме 

материалдар, электронды ресурс 

Студенттер 
Кітапхана, медиотека, электронды 

басылымдар, интернет, силлабустар 

 

4.2 кестеде оқытудың ИОТ мазмұнды компоненті берілген. Мазмұнды компонент 

жеке білім беру технологиясын қалыптастыру нұсқаларын нақтылайды. Білім беру 

бағдарламасы аясында академиялық ұтқырлық, қосымша білім алу жүзеге асырылуы 

мүмкін. 

 

4.2 кесте - Оқытудың ИОТ мазмұндық компоненті 

ИОТ нұсқалары 

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты 

қамтамасыз ететін құралдар 

Құзыреттердің жеке 

жиынтығы 

Эдвайзерлер, студенттер Студенттің жеке оқу жоспары 

Кафедралар Вариативті пәндер жиынтығы 

ЖЭжЖИ Жұмыс оқу жоспары 

Оқу бейінін нақтылау 

(ЕГЖ, КР, ғылыми-

зерттеу жұмыстары, 

жобалау жұмыстары) 

Эдвайзерлер, студенттер Студенттің жеке оқу жоспары 

Кафедралар 

КР шамамен тақырып, ЕГЖ 

тақырыбы, НИРС шамамен 

тақырып 

Пәндерді меңгерудің жеке 

деңгейі (жоғары, орта, 

төмен) 

Эдвайзерлер, студенттер, 

оқытушылар 

Бағалаудың балдық-рейтингтік 

жүйесі туралы ереже, 

тапсырмаларды орындау кестесі, 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

Практика кезінде кәсіби 

іс-әрекетке кәсіби 

бейімделу 

Эдвайзерлер, студенттер, 

кафедралар, институт 

Практика бағдарламалары, 

практика базалары бойынша 

кәсіпорындармен шарттар, 



практикаға жеке 

тапсырмаларды қалыптастыру, 

дуалды оқыту элементтері 

Кәсіби құзіреттердің 

кеңейтілген жиынтығы 

(қосымша оқу профилін 

таңдау) 

Студенттер, эдвайзерлер Студенттің жеке жоспары 

ЖЭжЖИ 

Бейсызық кесте, оқытудың 

қосымша бейінінің негізгі 

білім беру бағдарламасы, 

кәсіби біліктілікті арттыру 

курстары 

 

Білім беру бағдарламасы оқытудың үш траекториясын қарастырады: 

энергетикадағы еңбек қауіпсіздігі және қорғау; энергетикадағы Инженерлік экология. 

 

Бірінші курс модульдік жоспарға кіретін ЖОО компонентінің міндетті пәндері мен 

пәндерінің едәуір санымен сипатталады. Бірінші курста вариативті компонент пәндері 

жоқ. Бірінші және екінші семестр пәндерін оқып болғаннан кейін білім алушылар бірінші 

семестрде 30 кредит және екінші семестрде 30 кредит алады. Екінші семестрде оқу 

практикасы қарастырылған. 

Екінші курста жалпы білім беру және базалық пәндер циклдерін оқу жалғасуда. 

Екінші курста вариативті бөліктің үлесі айтарлықтай. Екінші курста болашақ мамандықты 

қалыптастыру басталады, пәндердің басым үлесі өнеркәсіптік және экологиялық 

қауіпсіздіктің теориялық негіздеріне арналған. Вариативті компонент пәндерін таңдау 

білім беру бағдарламасын дайындау бағытын таңдауға әсер етпейді, ал кейбір 

ерекшеліктерімен өнеркәсіптік қауіпсіздік және экология бойынша базалық білімді 

қалыптастырады. 

Осылайша, үшінші және төртінші семестр пәндерін таңдағаннан кейін білім 

алушылар үшінші семестрде 30 кредит және төртінші семестрде 30 кредит алады. 

Төртінші семестрде 1 өндірістік практиканың бес кредиті игерілуі тиіс. 

Үшінші курста базалық пәндер циклінің пәндерін оқу жалғасуда, алайда міндетті 

және вариативті компонент сияқты бейінді пәндердің үлкен блогы пайда болады. 

Вариативті бөлімнің үлесі үшінші курста маңызды. Үшінші курста МПБД05 

Техносфералық қауіпсіздік, модульдерінде болашақ мамандықты қалыптастыру 

басталады компютер технологиялары және бақылау әдістері, МПБД06 Нормативтік-

құқықтық және экономикалық аспектілер, МПБД07 - Жылу және электрмен жабдықтау, 

өнеркәсіптік желдету болашақ маманды даярлаудың нақты бағытына тән жоғары оқу 

орнының компоненті мен таңдау компонентінің пәндері пайда болады, осы пәндердің 

ішінен Маманданудың негізін қалайтын пәнді таңдау қажет. Бесінші және алтыншы 

семестр пәндерін таңдағаннан кейін білім алушылар бесінші семестрде 30 кредит және 

алтыншы семестрде 30 кредит алады. Алтыншы семестрде 2 өндірістік практиканың бес 

кредиті игерілуі тиіс. 

Төртінші курста вариативті компоненттің бейіндеуші пәндерінің циклдерін оқу 

жалғасуда. Жетінші семестрде болашақ маманды даярлаудың нақты бағытының пәндерін 

оқып үйрену басталады (МПБД10/1– модульдері – Жылу энергетикасындағы өнеркәсіптік 

қауіпсіздік, МПБД10/2 – Электр энергетикасындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік). Бұл 

модульдерді оқыту даярлау траекториясын (мамандандыруды) таңдаған кезде міндетті. 

Сегізінші семестрде ЖОО компонентінің жалпы білім беру және базалық пәндері 

оқытылады: экономика, кәсіпкерлік және сала менеджменті, Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі, кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі, сондай-ақ білім беру 

бағдарламасы бойынша оқу процесін аяқтайтын қорытынды аттестаттауға дайындық 

жүргізіледі. 



Осылайша, жетінші семестр пәндерін таңдағаннан кейін білім алушылар 30 кредит 

алады. Сегізінші семестрде бірқатар пәндерді оқытудан басқа, Диплом алдындағы 

тәжірибе мен қорытынды аттестаттау, барлығы 30 кредит игерілуі тиіс. 

Модульдер мен оқыту курстары бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемі 4.3 

жиынтық кестеде көрсетілген. 

 

4.3 кесте - Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген 

кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кесте 
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Кредиттер саны KZ 
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1 
1 4 5 3 30 0 0 0 30 900 30 6+1 Гос 1 

2 4 4 3 27 3 0 0 30 900 30 5 2 

2 
3 5 3 3 30 0 0 0 30 900 30 7 1 

4 6 1 2 25 0 5 0 30 900 30 5 2 

3 
5 4 0 1 30 0 0 0 30 900 30 7 0 

6 6 0 1 25 0 5 0 30 900 30 6 1 

4 
7 1 0 0 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 3 0 5 10 0 8 12 30 900 30 4+1 Гос+ +ДП 1 

Жиыны  13 18 207 3 18 12 240 7200 240 46+2Гос+ДП 8 

 

Бағдарламаның жоғарғы оқу орнының үшінші және төртінші курстарында 

қосымша модульдерді қалыптастырумен уақыт өте келе аяққа келе әр түрлі 

мамандандырулар бойынша мамандарды дайындауға болады. 

Білім беру бағдарламасы білім алушыларға жеке көзқарасты қолдануды 

қамтамасыз етеді, Кәсіби Стандарттар мен біліктілік стандарттарынан оқыту нәтижелеріне 

кәсіби құзыреттілікті өзгертуді қамтамасыз етеді. Білім беру үдерісінде білім беру 

үрдісіндегі акценттерді оқытудан (білім берудің "трансляциясындағы" ПОҚ – тың негізгі 

рөлі ретінде) оқуға (білім алушының белсенді білім беру қызметі ретінде) ауысуын 

болжайтын білім беру принципі қамтамасыз етіледі. Білім беру бағдарламасы білім беруді 

басқарудың демократиялық сипатының принциптерін іске асыруға, академиялық еркіндік 

шекарасын және оқу орындарының өкілеттіктерін кеңейтуге бағытталған, бұл 

өнеркәсіптік энергетиканың инновациялық және ғылымды қажетсінетін салалары үшін 

жоғары дәлелді кадрларды даярлауды қамтамасыз етеді. 



Қосымша1 

Кесте Қ.1 - Оқылатын пәндер мен қалыптасатын құзыреттіліктер туралы мәліметтер 
№ Пәннің атауы Пәннің сипаттамасы Кредиттер 

саны 

Қалыптасатын 

құзыреттер 

(кодтар) 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Міндетті компонент 

1 Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы 

ХХ ғасырдың басынан бүгінгі күнге дейінгі қазіргі Қазақстан аумағындағы тарихи үдерістер 

барысындағы маңызды оқиғалардың, құбылыстардың саяси, этникалық, әлеуметтік-

экономикалық және рухани-мәдени аспектілері, мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтары, 

жекелеген тарихи тұлғалардың елдің тарихи өткеніне қосқан рөлі мен үлесі ашылады. 

5 ON1 

2 Философия Пән қазіргі заманғы инженер таныс болатын негізгі философиялық және ғылыми мәселелердің 

мәнін көрсетеді. Қазіргі заманғы гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық білімнің негізгі 

кезеңдері мен салаларын қалыптастыру, гуманитарлық білім мен гуманитарлық мәдениеттің 

көзі болып табылатын негізгі философиялық және ғылыми мектептердің, бағыттар мен 

тұжырымдамалардың пайда болуы. Қазіргі отандық және әлемдік философия мәселелерін білу 

5 ON1 

3 Әлеуметтік-саяси білім 

модулі (әлеуметтану, 

саясаттану) 

Қазіргі қоғамның саясат, билік, саяси режим, саяси жүйе, құқықтық мемлекет, жеке тұлға және 

қоғам, қоғам құрылымы, азаматтық қоғам, дін, олардың өзара қарым-қатынасы мен өзара 

қатынасы ретінде жұмыс істеу принциптері мен тетіктері қарастырылады. Қазіргі қоғам мен 

әлемдегі саясат, мемлекет және құқық институттарының рөлі мен функцияларын, әлеуметтік 

институттардың рөлі мен құрылымын түсіну 

5 ON1 

4 Әлеуметтік-саяси білім 

модулі (Мәдениеттану, 

психология) 

Мәдениет, ғылым, білім, дін, қарым-қатынас және қарым-қатынас сияқты негізгі ұғымдар курс 

барысында ашылады. Студенттер күрделі әлеуметтік құрылымды, әлеуметтік институттардың 

рөлін, адамдар мен қоғам арасындағы қатынастарды, мораль мен заңды, моральдық және 

рухани құндылықтарды әлеуметтік прогрестің берік негізі ретінде түсінуі тиіс 

3 ON1 

5 Дене шынықтыру Дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, әдістемелік және 

практикалық негізі бойынша білімді қалыптастыру; аурулардың алдын алу, ақыл-ой саулығы, 

жеке адамның қасиеттері мен қасиеттерін дамыту және жақсарту үшін дене шынықтыру мен 

спорт құралдарын пайдалану әдіснамасы. Денсаулықты сақтау мен ілгерілетуді, 

психофизикалық қабілеттер мен сапаларды дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін 

практикалық дағдыларды меңгеру 

1, 2, 3, 2 ON1 

6 

Шет тілі  

Пән шетел тілін әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, өндірістік және оқу-ғылыми салаларда 

практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Студенттер өз ойларын ауызша 

және жазбаша түрде тіл нормаларына сәйкес еркін жеткізе алады, оқыған материал көлемінде 

диалогтар мен полилогтарға қатыса алады, техникалық мәтіндердің мазмұнын жаңғыртып, 

талдай алады. 

5 ON1 



7 
Шетел тілі  

Күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін мамандықтың 

ауызекі сөйлеу тілі мен тілін білу. 1,2 деңгейі 

5 ON1 

8 

Қазақ (орыс) тілі 

Курстың мазмұны лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды. Сонымен қатар, 

дәлме-дәл мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді, тіл жүйесі мен оны пайдалану 

тәсілдерін меңгереді, өмірдің түрлі салаларында (әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби) жазбаша және ауызша қарым-қатынас дағдыларын көрсете алады. 

5 ON1 

9 

Қазақ (орыс) тілі  

Пәнде орта және үлкен көлемдегі мәтіндерді жылдам оқу және түсіну; тұрақты үйлесім, 

кәсіпқойлық және салалық терминдер; монолог, диалог түріндегі көпшілік алдында сөйлеу 

дағдылары (хабарландыру, презентация, баяндама, пікірталас, Сұхбат, Сұхбат және т.б.) 

көрсетілген. Жазбаша жұмыстар (эссе, аннотация, жоспар, тезис, баянат, баспасөз релизі, 

аударма, реферат, мақала және т.б.). 

5 ON1 

10 

Инф-коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылш.тілінде) 

/ Ақпаратты ұсыну, өңдеу, сақтау және беру саласындағы білімді қалыптастыру. 

Телекоммуникациялық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етілуін, 

деректер қорын құру және басқару негіздерін, деректерді интеллектуалды талдау және бұлтты 

технологиялар. Түрлі қызмет салаларында мультимедиялық, Smart-технологияларды қолдану. 

Зертханалық жұмыстарда Cisco Packet Tracer және wireshark 1.6.7 бағдарламаларын пайдалану 

5 ON2 

  Жалпы білім беру пәндерінің міндетті компоненті бойынша барлығы 51  

ЖОО компоненті 

11 
 ВК ООД модулі 

(Экономика, кәсіпкерлік, 

көшбасшылық, 

инновациялар) 

Қоршаған ортаның жай-күйіне технологиялық процестердің әсерін, ластанудың түрлері мен 

көздерін, тазалау әдістері мен тәсілдерін, өндірістің және санитарлық-қорғау аймақтарының 

экологиялық қауіптілігін санаттауды, сондай-ақ әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың 

параметрлері мен сипаттамаларын, олардың салдарын болжауды, шығын мөлшері мен 

құрылымын анықтау әдістемесін зерттейді 

2 ON9 

12 

ВК ООД модулі (Экология 

және тіршілік қауіпсіздігі) 

Нарықтың қазіргі жағдайында байланыс саласының экономика және менеджмент мәселелерін 

зерттеу. Кәсіпкерлік қызметті басқару, жоспарлау және ұйымдастыру принциптерін, баға 

белгілеу негіздерін, шаруашылық механизмдер мен экономикалық проблемаларды түсінуді 

зерделеу. Кәсіпкерлік қызмет негіздеріне оқыту. Іскерлік қарым-қатынас этикасын меңгеру, 

жаңа фирманы құру, жоғары бәсекеге қабілетті ортада нәтижелерге қол жеткізудің неғұрлым 

үнемді жолдарын табу 

2 ON4, ON8 

13 
ВК ООД модулі (Құқық 

және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері) 

Студентке Қазақстан Республикасындағы құқықтық білім негіздері, құқықтық мәдениет, 

заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

мемлекеттік шаралары туралы қажетті білім алуға көмектесетін арнайы оқу курсы. Арнайы курс 

сыбайлас жемқорлықпен ұштасқан күрделі және әр түрлі процестер мен құбылыстарды өз 

бетінше талдау дағдыларын меңгеруге көмектеседі. 

1 ON1 

  Жалпы білім беру пәндерінің жоғары оқу орны компоненті бойынша барлығы 5  

Базалық пәндер циклі 



ЖОО компоненті 

1 Кәсіби қазақ (орыс) тілі  Пән студенттердің қазақ (орыс) тілінде жүйелі талдау жасай алуын, өз ойын еркін білдіре 

алуын, ұсынылған материалды сипаттай, салыстыра, жүйелендіре және жинақтай алуын, 

әлеуметтік, қоғамдық және кәсіби маңызы бар ақпаратты бере алуын дамытуға бағытталған 

  

3 ON1 

2   Кәсіби бағытталған шет 

тілі 

Пән шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау, мамандық бойынша мәтіндерді 

оқу және аудару, сөйлеу этикеті ережелерін сақтай отырып, монологиялық мәлімдемелер жасау 

дағдыларын дамытуға бағытталған. Студенттер сөзжасамдық модельдер, терминдер, 

лексикалық құрылымдар, техникалық тілдің грамматикасы мен синтаксисі туралы білімдерін; 

шет тілдік ғылыми-техникалық әдебиеттерден ақпаратты іздеу, өңдеу, таңдау дағдыларын 

көрсете алады. 

3 ON1 

3 Математика 1 Математикалық және қолданбалы есептерді шешуде оларды қолдану үшін жоғары алгебра және 

Аналитикалық геометрия әдістерін меңгеру. Математикалық талдаудың негізгі ұғымдары 

зерттеледі: сандық реттіліктер мен шектер, функциялардың шектері; бір айнымалыдан 

функцияның туындысы және оны қолдану, Анықталмаған интеграл, Анықталған интеграл, 

белгілі бір интегралдың геометриялық қосымшалары және болашақ маман үшін маңызды 

күрделі сан және күрделі функция ұғымдары 

5 ON2 

4 Математика 2 Курс арнайы пәндерді саналы және тереңдетіп оқуға және туындаған қолданбалы мәселелерді 

шешу үшін өзіндік практикалық жұмыс дағдыларын алуға дайындық береді. Зерттеледі: 

бірнеше айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептелуі, бірнеше 

айнымалы функциялардың экстремумы, қатарлар теориясы, Дифференциалдық теңдеулер және 

олардың қосымшалары, сонымен қатар қолданбалы есептерді шешу үшін компьютер 

қолданылады 

5 ON2 

5 Физика 1 Классикалық механиканың физикалық негіздері, сонымен қатар арнайы (жеке) 

салыстырмалылық теориясының элементтері қарастырылады. Молекулалық физика және 

термодинамика негіздері, электростатика, тұрақты электр тогы және электромагнетизм. 

Механикалық тербелістер мен толқындар. Материалды ұсыну кезінде құбылыстардың 

физикалық мәніне және оларды сипаттайтын ұғымдар мен заңдарға тиісті назар аударылады 

5 ON3 

6 Физика 2 Курста электромагниттік тербелістер мен толқындардың ауыспалы өрістеріне арналған 

электродинамика, геометриялық оптика элементтері, толқын оптикасы және сәулеленудің 

кванттық табиғаты қарастырылады. Негізгі бөлім атомдардың, молекулалардың және қатты 

заттардың кванттық физика элементтеріне, атом ядросы мен элементар бөлшектердің физика 

элементтеріне арналған 

5 ON3 

7 Оқу тәжірибесі. AutoCAD, 

Solid Works дизайн 

AutoCAD: мәтінді жобалау, графикалық примитивтерді редакциялау, сызбаның титулдық 

парағын орындау және жұмыс форматын дайындау, нүктенің, сызықтың және жазықтықтың 

проекцияларын құру. SolidWorks: қатты күйдегі 3D модельдеуді игеру, дәнекерленген 

конструкцияларды жасау, беріктігін есептеу, гидро / аэродинамиканы есептеу, иілуді есептеу, 

сканерлеудің 3D деректерімен жұмыс (ScanTo3 функциясы), дайын өнімді анимациялау 

мүмкіндігі  

3 ON2 



8 

Тіршілік қауіпсіздігі 

Адамның тіршілік ету ортасымен (өндірістік, табиғи, тұрмыстық, қалалық) қауіпсіз өзара іс-

қимыл тақырыбы және төтенше жағдайлардың жағымсыз факторларынан қорғау мәселелері 

біріктірілген. Пәнді оқу арқылы мамандар тиімді кәсіби қызметтің адам қауіпсіздігі мен 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптармен ажырамас бірлігі туралы түсінік қалыптастырады. 

Оларды жүзеге асыру адамның денсаулығы мен денсаулығын сақтауға кепілдік береді, оны 

төтенше жағдайларда әрекет етуге дайындайды. 

3 ON8, ON11 

9 

Өнеркәсіптік 

токсикология 

Негізгі өнеркәсіптік токсиканттар, олардың жіктелуі, олардың адам ағзасына әсерінің сипаты, 

өндіріс жағдайындағы күрес әдістері, улы заттар мен радиоактивті элементтердің 

токсикологиясы зерттелуде. Уытты заттардың бөлінуі тұрғысынан негізгі технологиялық 

процестердің ықтимал қауіптілігі туралы Білім ерекше маңызды. 

4  ON3, ON6 

  Базалық пәндердің ЖОО компоненті бойынша барлығы 36  

Таңдау бойынша компонент 

 Таңдау пәні 1 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 3  

10 

Химиялық талдау 

 

Химияның негізгі анықтамалары мен заңдары; химиялық байланыстың қазіргі теориясы; 

термохимиялық заңдар, ерітінділер мен дисперсті жүйелер, тотығу-тотықсыздану реакциялары 

мен электрохимиялық процестер зерттеледі. Нәтижесінде білім алушылар химиялық 

реагенттермен жұмыс істей алады, заттар арасындағы химиялық өзара әрекеттесулердің өту 

мүмкіндігін талдай алады, қажетті экспериментті жоспарлай және жүргізе алады, қоршаған 

ортадағы химиялық заттарды сипаттау мәселелерінде құзыретті. 

 ON3, ON6, 

ON11 

11 

Физика-химиялық талдау 

әдістері 

Физика-химиялық процестер мен әдістердің заңдылықтарын; Талдаудың физика-химиялық 

әдістерінің теориялық негіздері мен практикалық қолданылуын; жылу - және электр 

энергетикасы объектілерін талдау және қоршаған ортаның сапасын бақылау үшін 

пайдаланылатын спектрлік, электрохимиялық және хроматографиялық әдістердің 

сипаттамаларын; физика-химиялық талдауда пайдаланылатын аспаптардың жұмыс принципін 

зерделейді. 

 ON3, ON6, 

ON11 

 Таңдау пәні 2 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 3  

12  

IP-телефония негіздері 

және ағындық 

технологиялар 

"IP-телефония негіздері және стримингтік технологиялар" пәнін оқу нәтижесінде студенттер IP-

телефония желілерін іске асыру қағидаттары, ағынды деректерді беру және өңдеу 

технологиялары; сапалы бейне байланысты ұйымдастыру тәсілдері; аудио-бейне контентті 

жасау және тарату үшін, оның ішінде нақты уақыт режимінде қазіргі заманғы стримингтік 

технологиялардың мүмкіндіктерін білу және тиімді пайдалану туралы базалық білім алады. 

 

 ON2 



13 Мультимедиялық 

технологиялар 

"Мультимедиа технологиялары" пәні кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін мәтіндік, 

графикалық, аудио және бейне ақпарат файлдарының стандартты форматтарын жинау, жобалау, 

құру, өңдеу, талдау, құрастыру, тестілеу мақсатында әртүрлі заманауи мультимедиялық 

технологияларды тиімді пайдалану білімдері мен дағдыларын бекітуге арналған. 

 ON2 

 Таңдау пәні 3 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 3  

14 

Интеллектуалды 

ақпараттық жүйелерді 

құру негіздері 

Пән кез-келген салада жұмыс процесін ұтымды ұйымдастыруға, әртүрлі жұмыс процестерін 

қашықтан басқаруға және ең аз еңбек шығындарымен басқа жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік 

беретін әртүрлі интернет технологиялары туралы білімді қалыптастырады. Курс аяқталғаннан 

кейін студенттер ақпаратты білу және практикалық таба білу, әртүрлі форматтағы деректердің 

кез келген түрін өңдеу және беру. 

 ON2, ON10 

15 

On-line технология 

негіздері 

Пән өндірістік, Мемлекеттік, білім беру және жеке іс-әрекеттің әртүрлі салаларында 

қашықтықтан байланыс жасау үшін қолданылатын әртүрлі on-line технологиялары туралы 

білімді қалыптастырады. Курс аяқталғаннан кейін студенттер әртүрлі салалардағы әртүрлі 

интернет қосымшаларын өз бетінше конфигурациялай және қолдана алады. 

 ON2, ON10 

 Таңдау пәні 4 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

16 
Ақпараттық қауіпсіздік 

негіздері және қауіпсіз 

технологиялар 

 

Пән ақпаратпен байланысты процестердің табиғи және жасанды сипаттағы қасақана немесе 

абайсызда әсер етуіне тұтастығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін ақпараттың, оның 

тасымалдаушыларының және инфрақұрылымының қорғалуының тұрақты жағдайы ретінде 

ақпараттық қауіпсіздік туралы түсініктерді қалыптастырады; сондай-ақ тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігін басқару үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды (ат) зерделейді. 

 ON2, ON10 

17 

Ақпаратты қорғау әдістері 

және ГИС технологиялары 

Орталықтандырылған жылумен жабдықтау, жылудың термодинамикалық негіздері, 

қыздырудың тиімділігін арттырудың негізгі жолдары, ЖЭО-дан жылу беру режимдері, жылу 

желілерін жылу есептеу әдісі, жылу шығыны. Дағдылар схемалар мен жабдықтарды жобалау, 

таңдау, жылу және гидравликалық есептеулер, жылу желілерін сынау және пайдалану үшін 

қалыптасады.  

 ON2, ON10 

 Таңдау пәні 5 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

18 

Бақылау әдістері мен 

құралдары 

Пән физикалық бақылау әдістері мен құралдарын зерттейді: қоршаған ортаның 

электромагниттік, акустикалық, діріл, радиациялық және химиялық ластануы; өлшеу және 

бақылау құралдарын нормалау және жіктеу, аспаптың градуирлеу сипаттамасы және 

сезімталдығы, өлшеу шегі мен диапазоны. 

 ON10, ON11 
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Өлшеу, сынау және 

бақылау әдістері мен 

құралдары 

Пән өлшеудің, сынаудың және бақылаудың заманауи әдістері мен құралдарын, өлшеулер мен 

бақылау операцияларынан айырмашылықтарды, сынақ бағдарламалары мен әдістерін әзірлеу 

ерекшеліктерін зерттейді. 

 

 ON10, ON11 

 Таңдау пәні 6 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 3  

20 

Төтенше жағдайлардағы 

қауіпсіздік 

Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайында адамның өмірі мен қызметін қамтамасыз етудің 

теориялық және практикалық негіздері, Экономика объектілерін қорғау, ТЖ салдарының алдын 

алу және жою жөніндегі іс-шаралар, ТЖ салдарының дамуын болжау және бағалау 

әдістемелері; Техносфера объектілерін ТЖ-дан қорғау жөніндегі іс-шаралар жүйесі; өндірістік 

персоналды авариялар, апаттар, дүлей зілзалалар салдарларынан қорғау әдістері; ТЖ-да 

өнеркәсіптік және өзге де объектілердің жұмыс істеу орнықтылығын арттыру тәсілдері 

зерделенеді. 

 ON3, ON12 

21 

Төтенше жағдайлардағы 

объектілердің 

тұрақтылығы 

Төтенше жағдайларда (ТЖ) объектілердің орнықтылығын арттыру қағидаттарын; ТЖ-ны 

олардың пайда болу көздері мен туындайтын салдарының сипаты бойынша жіктеуді; ТЖ-ның 

алдын алу және жою жөніндегі күштер мен құралдардың қызметін ұйымдастыруды; қауіпті 

өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін; ТЖ-да 

объектілердің орнықтылығын қамтамасыз ету үшін басқарудың әртүрлі деңгейлерінде 

жүргізілетін негізгі іс-шараларды зерделейді. 

 ON3, ON12 

 Таңдау пәні 7 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

22 

Қоршаған ортаны ластау 

көздерін түгендеу 

Ластаушы заттардың шығарылу көздерін және олардың қоршаған ортаға әсерін бағалаудың 

нормативтік-заңнамалық базасын; әртүрлі технологиялық процестер кезінде көздерге түгендеу 

жүргізудің есептік және аспаптық тәсілдерін; ластаушы заттар көздеріне, парниктік газдарға, 

қалдықтарға, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ағындарына түгендеу жүргізу тәртібін зерделейді. 

 ON8, ON11 

23 

Ластану көздерін бағалау 

және есепке алу 

Білім алушылар қоршаған ортаны ластау көздерін анықтау дағдыларын меңгереді, 

шығарындылардың сипаттамаларын, негізгі технологиялық көздерден ластаушы заттардың 

пайда болу қарқындылығын; кейіннен компьютерлік өткізу арқылы негізгі технологиялық 

көздерден ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу әдістерін зерделейді. 

 ON8, ON11 

 Таңдау пәні 8 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

24 

Қауіпсіздіктің 

психологиялық 

аспектілері  

Еңбек қызметімен байланысты адам психологиясының ерекшеліктерін және оның қауіпсіздік 

деңгейіне әсерін, психикалық күйлердің жіктелуін, қоршаған ортаны, жеке тұлғаның 

психикалық қасиеттерін, іс-әрекеттер мен мінез-құлық нормаларын адам қызметінің 

ерекшеліктері ретінде, қауіпсіздіктің негізгі өлшемдерін, қауіп-қатерді, өнеркәсіптік және 

экологиялық салалардағы ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатерді зерттейді. 

 ON6, ON12 

 



25 

Физиология және еңбек 

психологиясы  

Ол адамның қозғалтқыш аппаратының құрылымы, оның функциялары және жүйке жүйесінің 

негізгі принциптері, адам ағзасының еңбек жүктемелері мен еңбек жағдайларына 

физиологиялық реакциясы, адам психикасы және оның еңбек процесіндегі функциялары, ойлау, 

есте сақтау, назар аудару және еңбек процесінде ерік, адамның жұмысының мәні мен 

факторлары туралы жалпы ақпаратты зерттейді 

 ON6, ON12 

 Таңдау пәні 9 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

26 

Қауіпсіздіктің 

нормативтік-құқықтық 

аспектілері 

Экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік, төтенше жағдайлар кезінде алдын алу және қорғау 

жөніндегі заңнамалық және нормативтік-техникалық құжаттаманың даму тарихы мен қазіргі 

жай-күйін; табиғат пайдалану, Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік объектілердегі төтенше 

жағдайлар кезінде қорғау тетігінің құрылымын; кәсіпорын қызметтерін басқарудың бақылау 

органдарына экология, еңбекті қорғау жөніндегі құжаттаманы ресімдеуді зерделейді. 

 ON4, ON5 

27 

Еңбек қауіпсіздігі мен 

денсаулықтың құқықтық 

аспектілері 

 

Еңбек қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық базаны зерделейді; қызметкерлердің 

өзара және қоршаған орта арасындағы өзара іс-қимылы саласындағы қоғамдық қатынастарды 

реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы; Еңбек және денсаулық қауіпсіздігі саласындағы 

азаматтың негізгі құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі; табиғи ресурстарды пайдалануды 

экологиялық-құқықтық реттеу және табиғаттың ластануын болдырмау; ұжымдық шарттар мен 

келісімдер; еңбек саласындағы материалдық жауапкершілік; еңбек заңнамасының сақталуын 

мемлекеттік және кәсіподақтық қадағалау; еңбек дауларын шешу және т. б. 

 ON4, ON5 

 Таңдау пәні 10 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

28 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктің 

экономикалық аспектілері 

Өнеркәсіптік өндіріс қызметінің экономикалық салдарын, жаңа технологиялар мен өндіріс 

жүйелерін әзірлеу кезінде салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 

жолдарын зерттеу. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар, табиғатты қорғау іс-шаралары 

тиімділігінің экономикалық негіздемесі, зақымдаушы факторлардың әсерінен болатын залалды 

есептеу. Еңбек жағдайларын жақсартуда, еңбекті қорғаудың неғұрлым жетілдірілген 

құралдарын енгізуде экономикалық мүдделілікті, жұмыс берушінің жауапкершілігін 

қамтамасыз ету. 

 ON9 

29 

Табиғатты пайдалану 

экономикасы 

Экологиялық-экономикалық мәселелерді шешу үшін табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдаланудың теориялық, практикалық мәселелерін зерттеу. Адамның, табиғи ортаның өзара іс-

қимылының сипатын, салдарын талдау; өнеркәсіптік кәсіпорындардың қоршаған ортаны 

ластауынан келтірілген залалды бағалау; қоршаған ортаны ластағаны, табиғи ресурстарды 

пайдаланғаны үшін төлемдерді есептеу; Техникалық-экономикалық есептеулер жүргізу, 

өндірістік-шаруашылық объектілерін қайта жаңарту және жаңа салу жобаларының 

экологиялық-экономикалық тиімділігін айқындау 

 ON9 

 Таңдау пәні 11 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 3  



30 

Жылумен жабдықтау 

негіздері 

Пәнде жылу тұтыну, өнеркәсіптік кәсіпорындардың бу - және жылумен жабдықтау жүйелері, 

ЖЭО жылумен жабдықтау жабдығы, жылумен жабдықтаудың энергетикалық тиімділігі, жылу 

желілерінің жабдығы, жылумен жабдықтау жүйесінің техникалық-экономикалық есептері 

зерделенеді, кәсіпорындардың жылуға қажеттілігін айқындау, өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

жылумен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану біліктері мен дағдылары қалыптасады. 

 ON4, ON5 

31 

Жылу және жылу желілері 

Пәнде орталықтандырылған жылумен жабдықтау, Жылуландырудың термодинамикалық 

негіздері, Жылуландырудың үнемділігін арттырудың негізгі жолдары, ЖЭО-дан жылуды 

жіберу режимдері, жылу желілерін жылу есептеу әдістемесі, жылу шығындары зерделенеді, 

жобалау, схемалар мен жабдықтарды таңдау, жылу және гидравликалық есептер, жылу 

желілерін сынау және пайдалану бойынша біліктер мен дағдылар қалыптасады 

 ON4, ON5 

 Таңдау пәні 12 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

32 1000 Вт дейін және одан 

жоғары электр жабдығы 

Пән ЖТҚ және АТҚ-да, өнеркәсіптік кәсіпорындардың цех жабдықтарының шкафтары мен 

қалқандарында орнатылған жоғары вольтты және төмен вольтты жабдықтардың конструкциясы 

мен жұмыс принциптерін, аппараттардың контактілері ашылған кезде пайда болатын электр 

доғасын сөндіру құралдары мен әдістерін зерттеуді мақсат етеді. Пәнді оқу барысында білім 

алушылар электр аппараттарында (ЭА) болатын физикалық құбылыстармен; түрлі ЭА 

құрылымы мен ерекшеліктерімен; олардың әрекет ету принципімен танысады. 

 ON5, ON12 

33 Электр жетегі және 

технологиялық 

процестерді 

автоматтандыру 

Пән Электржетек бойынша Әдістемелік, нормативтік және басшылық құжаттарды; 

Электржетекті есептеу теориясы мен әдістерінің негіздерін; машиналардың электр жетектерін, 

өндірістегі технологиялық процестерді автоматты басқару және реттеу принциптерін 

зерделейді. Білім алушылар өндірісте авариялық жағдайларды тудырудың ең аз тәуекелдері 

тұрғысынан кешенді электр жетектерін дамытудың және технологиялық процестерді 

автоматтандырудың заманауи және перспективалы бағыттарын қолдану бойынша дағдыларды 

ала алады. 

 ON5, ON12 

 Таңдау пәні 13 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

34 
Өндірістік желдету 

 

Пән аэродинамика мен аэростатиканың негізгі заңдарын, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ауа 

ортасының теріс факторларының адам ағзасына әсерін; өндірістің Ауа ортасының негізгі 

зиянды және қауіпті факторларын, олардың қасиеттері мен сипаттамаларын, зиянды және 

қауіпті өндірістік факторлардың табиғи ортаға әсер ету сипатын, олардың кәсіби қызмет 

саласына қатысты қорғау әдістерін зерттейді. 

 ON8, ON11 

35 Өнеркәсіптік 

ғимараттарды жылыту 

және желдету 

Пән өндірістік ғимараттардың желдетілетін үй-жайларында болып жатқан процестерді; 

жабдықтардың жаңа үлгілерін отандық және шетелдік перспективалы әзірлеуді; жабдықтың 

жұмысын жақсарту тәсілдерін және оны пайдалану ерекшеліктерін; өндірістік ғимараттардың 

микроклиматына, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін пайдалануға, қоршаған 

ортаны қорғауға және ақпараттық және цифрлық технологияларды қолдануға қойылатын 

заманауи талаптарды ескере отырып, өнеркәсіптік ғимараттардың жылыту және желдету 

 ON8, ON11 



жүйелерін есептеу, жобалау және пайдалану негіздерін зерттейді. 

 Таңдау пәні 14 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

36 Өндірістік санитария Пәнді оқу өндірістік санитария саласындағы нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу, 

аспаптармен өлшеу, зиянды өндірістік факторларды, өндірістік өнеркәсіптегі зиянды өндірістік 

факторлардың көздерін анықтау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. 

 ON4, ON6 

37 Өнеркәсіптік гигиена Пән гигиеналық зерттеу әдістерін, сыртқы орта факторларын, санитарлық қадағалау 

әдістемесін, санитария мен гигиена нормалары мен ережелерін, сондай-ақ қоғамның қолайлы 

өмір сүру жағдайларына, табиғи және өндірістік факторлардың әсеріне байланысты халықтың 

денсаулығы мен сырқаттанушылығының жай-күйін байланыстыруға бағытталған гигиеналық 

іс-шараларды зерделейді. 

 ON4, ON6 

 Таңдау пәні 15 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 3  

38 Деректер базасы және 

технологиялық 

қауіпсіздікті басқару 

 

Кәсіпорындарда еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқаруды ұйымдастыру; 

басқарушылық шешімдерді әзірлеу; еңбекті қорғауды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

басқарудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыру кезінде Деректер базалары мен деректер базасын 

басқару жүйелерін құрудың, жобалаудың және пайдаланудың қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларының негіздерін зерделейді. 

 ON2, ON10 

39 Деректер базасы және 

технологиялық процестер 

мен өндірістердің 

қауіпсіздігі 

Пән Жабдықтарды қауіпсіз пайдалану үшін деректер базасын құру, жобалау және 

пайдаланудың қазіргі заманғы ақпараттық технологияларының негіздерін, Қауіпсіздік 

нұсқаулығын әзірлеуді; технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен 

құралдарын; өндірістік жарақаттану себептерін талдау әдістерін; авариялар мен жеке кәсіптік 

қатерді сәйкестендіру және бағалау тәртібін; Қауіпті өндірістік объектілердегі тәуекелдердің 

карталары мен тізілімдерін жасауды зерделейді. 

 ON2, ON10 

 Таңдау пәні 16 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

40 Өрт-жарылыс қауіптілігі Пән жану және жарылыс теориясының негіздерін, өрттердің пайда болу және даму 

жағдайларын, олардың негізгі сипаттамаларын, жарылыс-өрт қауіпті объектілердегі оқыс 

оқиғалар мен аварияларды оқшаулау тәсілдері мен құралдарын, заттар мен материалдардың 

жарылыс қауіптілігі көрсеткіштерін есептеу әдістерін зерттейді. 

 ON5, ON7 

41 Өрт қауіпсіздігі негіздері Тәртіп Қазақстанда өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды, заттар мен 

материалдардың жарылыс және өрт қауіпті қасиеттерінің сипаттамаларын, Өндірістің өрт 

қауіптілігі бойынша өнеркәсіптік объектілерді санаттау тәртібі мен шарттарын, жеке өрт 

қатерін есептеу және бағалау әдістемесін, өрт кезінде мәжбүрлі эвакуациялауды 

ұйымдастыруды зерделейді. 

 ON5, ON7 

 Таңдау пәні 17 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 3  

42 Апаттар медицинасы Пән Қазақстандағы Апаттар медицинасы қызметінің ұйымдастырылуы мен құрылымын, әртүрлі 

сипаттағы төтенше жағдайлардың медициналық-тактикалық сипаттамаларын, медициналық 

 ON6, ON8 



көмектің мазмұны мен көлемін, апат аймақтарында халықты емдеу-эвакуациялық қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру негіздерін, өзіне - өзі және өзара көмек көрсету тәртібімен алғашқы көмек 

көрсету әдістерін зерделейді. 

43 Қауіпсіздіктің әдістемелік-

биологиялық негіздері 

Тәртіп тіршілік ету ортасының қолайсыз факторларының адамға әсер ету салдарларының 

тетіктерін зерделейді, табиғи және өндірістік көрсеткіштердің кәсіптік аурулармен және 

өндірістік жарақаттанушылықпен олардың алдын алу мақсатында себеп-салдарлық 

байланыстарын, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қазақстанда санитариялық-гигиеналық 

нормалау қағидаттарын белгілейді. 

 ON6, ON8 

 Таңдау пәні 18 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

44 Биологиялық, химиялық 

және радиациялық 

қауіпсіздік 

Пәннің мақсаты студенттерді жаппай қырып-жою жағдайында, табиғи апаттар мен ірі 

биологиялық, химиялық және радиациялық апаттар жағдайында азаматтық қорғаныстың 

теориялық негіздерін білу, болашақ құтқарушылардың кәсіби маңызды қасиеттерін 

қалыптастыру болып табылады. 

 ON6 

45 Биологиялық, химиялық 

және радиациялық 

қауіпсіздік негіздері 

Пән биологиялық, химиялық және радиациялық қауіпсіздік негіздері шеңберін, зиянды 

физикалық факторлардың адам организміне әсерін зерделейді, бұл ретте иондаушы сәулелердің 

биологиялық әсеріне және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаттарына көңіл 

бөлінеді; токсикометрия, дозиметрия және санитариялық-гигиеналық нормалау саласындағы 

дағдыларды, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құзыреттерді 

қалыптастырады. 

 ON6 

   Базалық пәндердің вариативтік компоненті бойынша барлығы 76  

Бейіндеуші пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

1 

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

техникалық реттеу 

Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу туралы заңнама, жалпы және салалық 

техникалық регламенттерді, республикалық стандарттар мен ұйымдар стандарттарын әзірлеу 

тәсілдері, кәсіпорындардың мемлекеттік билік органдарымен өзара іс-қимылы саласындағы 

білімді зерделеу, өнімге, көрсетілетін қызметке, сәйкестікті растауға, аккредиттеуге және 

техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға міндетті және ерікті 

талаптарды белгілеу, қолдану және орындау. 

3 ON5 

 Таңдау пәні 1 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 5  

2 
Өнеркәсіптік 

шығарындылардан ОС 

қорғау 

Өлшенген және газ тәрізді заттар мен олардың көздерінің жіктелуін және анықтау әдістемесін; 

атмосфералық ауа сапасын нормалауды; шығарындыларды тазарту технологияларының 

физикалық – химиялық негіздерін; түрлі өндірістерге арналған шаң-газ ұстау аппараттары мен 

механизмдерінің жіктелуін, тиімділігі мен қолданылуын зерделейді. 

 ON11 



3 

Шаң және газ тазарту 

аппараттары 

Ластаушы заттардың жіктелуін, фракциялық және дисперстік құрамын, олардың қоршаған 

ортаға әсер ету дәрежесін; шаң және газ тазарту аппараттарында өтетін физикалық процестерді; 

кәсіпорындардың атмосфералық шығарындыларынан шаң және газ тәрізді зиянды заттарды 

жою техникасын, технологиясын, сондай - ақ олардың өнімділігі мен тиімділігін зерделейді. 

 ON11 

 Таңдау пәні 2 (2-ден 1-ін 

таңдау) 

 4  

4 

Жұмыс орындарын 

аттестаттау 

Қазақстанның басқару, қауіпсіз және зиянсыз еңбек жағдайларын ұйымдастыру саласындағы 

заңнамалық және нормативтік актілері; өндірістік орта факторларының нақты мәндері; 

аттестаттауды жүргізу қағидалары, тәртібі және өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары 

бойынша аттестаттау нәтижелерін ұсыну; өндірістік орта факторларының зияндылығы мен 

қауіптілігі көрсеткіштері; еңбек ауырлығының көрсеткіштерін айқындау зерделенеді. 

 ON6 

5 

Еңбек жағдайларын 

бағалау 

Пән еңбек гигиенасының негіздерін, өндірістік орта факторларының адам денсаулығына әсерін, 

жұмыс орындарын міндетті аттестаттаудан өткізу кезінде еңбек жағдайларын бағалау тәртібін, 

өндірістік ортаның санитарлық-гигиеналық факторларының көрсеткіштерін өлшеу әдістері мен 

құралдарын, еңбек жағдайларының нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін 

бағалауды зерттейді. 

 ON6 

  Бейінді пәндердің ЖОО компоненті бойынша барлығы 12  

Таңдау бойынша компонент 

Траектория (мамандандыру) жылу энергетикасындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік 

6 

Техникалық жүйелердің 

сенімділігі және 

техногендік қауіп 

Техникалық жүйелер мен техногендік тәуекелдің сенімділігі теориясының негізгі ережелері; 

істен шығу физикасының элементтері; техникалық жүйелер сенімділігінің құрылымдық 

схемалары және оларды есептеу; техногендік тәуекелді талдау және бағалау әдіснамасы; 

тәуекелді бағалаудың негізгі сапалық және сандық әдістері; қатерді басқару қағидаттары; 

инженерлік практикада тәуекел тұжырымдамасын пайдалану; өнеркәсіптегі істен шығу салдары 

мен оқиғалардың алдын алу проблемасы зерделенеді. 

5 ON8, ON12 

7 

Қауіпсіздік саласындағы 

қадағалау және бақылау 

Пән Еңбек қауіпсіздігін бақылау жүйесін құру және құрудың құқықтық негіздерін, 

принциптерін, оған қойылатын негізгі талаптарды; өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

бақылау мен қадағалауды; өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын; азаматтық қорғаныс және 

төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы бақылау-қадағалау қызметін; халықтың 

санитариялық - эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы бақылау-қадағалау қызметін; 

өзге де мемлекеттік бақылау органдарын; міндетті талаптарды бұзғаны үшін жауаптылықты 

қамтиды. 

5  

 

ON11, ON12 

8 
Жылу энергетикасындағы 

Техника және 

технологиялық процестер 

Жылу-энергетикалық жүйелер мен кешендердің сенімділігі мен диагностикасын, қауіпсіз ЖЭС 

әзірлеу мен құруды; технологиялық процестердің физикалық негіздерін, оларды пайдалану 

ерекшеліктерін, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау 

мақсатында қондырғылар жұмысының жоғары тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін 

5 ON5, ON12 



нақты энергетикалық жүйелерге арналған машиналар түрлерін таңдау қағидаттарын; еңбекті 

қорғау нормаларын; өндірістік және еңбек тәртібін зерделейді. 

9 

Авариялық-құтқару ісі 

Авариялық-құтқару жұмыстарының түрлері, орналасқан аудандардағы құтқару жұмыстарының 

құрамы мен сипаттамасы, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру негіздері, құтқару бөлімшелерін 

жұмыс объектілеріне әзірлікке келтіру және енгізу, инженерлік барлауды жүргізуді 

ұйымдастыру және тәсілдері, өрт ошақтарын барлау, үйінді астынан зардап шеккендерді 

құтқару тактикасы, жинау пункттері мен медициналық пункттердің жабдықтары, авариялық-

құтқару жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары қаралады. 

5  ON9, ON12 

10 

Өнеркәсіптік қалдықтарды 

кәдеге жарату техникасы 

мен технологиясы 

ҚР халықаралық және нормативтік-заңнамалық базасы; өнеркәсіптік қалдықтардың, қатты 

тұрмыстық қалдықтардың жиналу көздері мен проблемалары; өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге 

жарату техникасы мен технологиясын дамытудың қазіргі заманғы және перспективалық 

бағыттары; қалдықтардың қасиеттері мен сипаттамасы; қалдықтарды неғұрлым ұтымды 

сақтауды, кәдеге жаратуды және қайта өңдеуді таңдау; санитариялық-гигиеналық және өртке 

қарсы талаптарға сәйкес жаңа технологиялар жасау зерделенеді. 

5 ON8, ON11 

11 

Сумен жабдықтау және су 

бұру жүйелерінің 

қауіпсіздігі 

Су бұруды дамытудың қазіргі заманғы және перспективалық бағыттарын; өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың сарқынды сулардың ластануын сыныптауды; сарқынды суларды тазарту 

әдістерін талдауды және іріктеуді; кәсіпорындарда тазартылған сарқынды суларды 

пайдаланудың жай-күйін; Қазақстан Республикасында су бұру және су қорғау проблемаларын; 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың және экономика салаларының су бұруына әсер ететін 

қалыптастыру ерекшеліктері мен факторларын; технологиялық параметрлерді есептеу әдістерін 

және сарқынды суларды тазарту құрылыстарын таңдауды зерделейді. 

5  ON8 

  Бейінді пәндердің вариативтік компоненті бойынша барлығы 30  

Траектория (мамандандыру) электр энергетикасындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік 

12 Қоршаған ортаға және 

персоналға энергетикалық 

және физикалық әсер ету 

Тіршілік ету ортасы мен персоналға энергетикалық және физикалық әсердің жіктелуі, 

акустикалық әсерден қорғау шаралары, соның ішінде ультра және инфрадыбыс, діріл, магниттік 

және электромагниттік өріс және т. б. зерттеледі. 

5 ON5, ON11 

13 

Өнеркәсіптік 

технологиялар және 

инновациялар 

Өнеркәсіптік технологиялар мен инновацияларды басқарудағы негізгі ұғымдар мен тәсілдер, 

өндірісті конструкторлық және технологиялық дайындау; бұйымдарды дайындау, Бақылау, 

қабылдау және жөндеу (жаңғырту) кезінде қолданылатын технологиялық құжаттаманы 

дайындау кезеңдері мен құрамы; процестерді талдау мен жобалаудың аспаптық құралдары, 

жаңа техника объектілерін жасаудың, енгізудің және шаруашылық айналымына енгізудің 

өмірлік циклі; өнеркәсіптік технологиялар мен инновацияларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу 

жөніндегі жұмыстарды орындау кезіндегі отандық және шетелдік тәжірибе зерделенеді. 

5 ON10 

14 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік 

сараптамасы 

Қауіпті технологиялық процестер мен өндірістер (Электр энергетикасы, Жылу энергетикасы); 

объектінің өмірлік циклі, пайдалану, жою, жобалау кезеңділігі және мемлекеттік сараптама 

органдарының жобалау-конструкторлық құжаттаманы қарауы, объектіні экологиялық қауіпті 

объект ретінде санаттау, қауіпті өндірістік объектілерді сыныптау, өнеркәсіптік (өрт, 

экологиялық және т.б.) қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін бағалау органдарын аккредиттеу 

алгоритмі зерделенеді. 

5 ON8, ON11 



15 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік 

менеджменті жүйелері 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік менеджменті жүйелері (өнеркәсіптік қауіпсіздік менеджменті 

жүйелері), менеджменттің негізгі қағидаттары, қазақстандық және халықаралық ISO 14000 және 

9000, OHCAS 18000 сериялы стандарттары; экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

менеджменті бойынша қазақстандық және халықаралық ISO стандарттарының құрылымы, 

стандарттар талаптары; экологиялық менеджмент жүйесінің және өнеркәсіптік қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау жүйесінің модельдері (өнеркәсіптік қауіпсіздік менеджмент жүйелері); 

өнеркәсіптік кәсіпорындарда стандарттарды енгізу және олардың жұмыс істеу қағидаттары. 

5 ON4, ON9 

16 

Қалдықтарды кәдеге 

жарату және қайта өңдеу 

технологиялары 

Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жалпы заңдылықтар мен проблемалар; табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану және молықтыру ерекшеліктері; әртүрлі мақсаттағы Қалдықтарды кәдеге 

жарату және қайта өңдеу бойынша әртүрлі конструкциялардың құрылымы мен сипаттамасы; 

осы іс-әрекеттердің құқықтық және әлеуметтік мәртебесі; осы саладағы нормалардың, ережелер 

мен стандарттардың сақталуын бақылау зерделенеді. 

5 ON4, ON8 

17 

Электр 

қондырғыларындағы 

қауіпсіздік техникасы. 

Пән электр қауіпсіздігі негіздерін, қауіпсіздіктің бастапқы критерийлерін, нәтиженің 

ауырлығын бағалай отырып, адамды ток тізбегіне қосу схемаларын, токтың зақымдануынан 

қорғау әдістері мен құралдарын, "қорғаныстық жерге тұйықтау және нөлдендіру-ЗЗЗ1 - С-Р" 

зертханалық жабдығы базасында электр қондырғыларын пайдалану кезінде 

ұйымдастырушылық-техникалық іс - шараларды қолдану тиімділігін зерделейді; "1000 В-

ЭБЕУ2-С-Р дейінгі электр қондырғыларындағы Электр қауіпсіздігі"; " электр қауіпсіздігі 

негіздері - ЭБЕ1-С-Р" 

5 ON5, ON12 
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