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Білім беру бағдарламасы негізінде әзірленді:  

Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жөніндегі республикалық үшжақты комиссиямен  бекіттілген Ұлттық 

біліктілік шегі (2016 жылғы 16 наурыздағы Хаттама); 

 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік әріптестік және 

әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссияның 

2016 жылғы 17 тамыздағы № 2 хаттамасымен бекітілген" Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы салалық біліктілік шеңбері"; 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

қаулысымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен 

бекітілген жаңа редакцияда. Білім және ғылым Министрінің " Қазақстан 

Республикасының 31 қазандағы 2018 жылғы № 604. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 1 қарашада № 17669 

болып тіркелді.); 

"Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)" 

(жоспар), "Еңбекті қорғау" ("Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 18.12.2019 ж. № 

255 бұйрығына №26 қосымша), "қауіпті өндірістік объектілерге қызмет 

көрсету бойынша авариялық-құтқару қызметі" ("Атамекен" Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 30.12.2019 ж. № 270 бұйрығына № 14 қосымша) кәсіптік 

стандарттары. 

 

Білім беру бағдарламасы "Еңбек қауіпсіздігі және инженерлік 

экология" кафедрасында жасалған. 

Білім беру бағдарламасының жетекшісі т. ғ. к., доцент Абикенова А. А., 

т. ғ. к., доцент Санатова Т.С. 

«Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі» кафедрасының 

мәжілісінде қарастырылды және мақұлданды  «19» 03. 2020  Хаттама № 8 

 
 

БББ жылуэнергетика және жылутехника институтының ғылыми-

методикалық кеңес отырысында қарастырылды және мақұлданды (10.04.2020 

ж. № 3хаттама). 
 

 
Білім беру бағдарламасы АЭжБУ ҒК қарастырылды және бекітілді 

(14.04.2020 ж. №12 хаттама). 
Мазмұны 
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Белгілер мен қысқартулар тізімі 

ЖБ - Жоғары білім 

МЖБС - Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

ЕБШ - Еуропалық біліктілік шегі 

ҰКЖ - Ұлттық кәсіптер жіктеуіші 

ҚР - Қазақстан Республикасы, 

ҰБШ - Ұлттық біліктілік шегі 

ҰБЖ - Ұлттық біліктілік жүйесі 

БББ - Білім беру бағдарламасы 

ЖБП - Жалпы білім беретін пәндер 

МК - Міндетті компонент 

ЖК - Жоғары оқу орны компоненті 

БП - Базалық пәндер 

БП - Бейіндеуші пәндер 

ЖББТ - Жеке білім беру траекториясы 

СБШ - Салалық біліктілік шегі 

КС - Кәсіби стандарт 

ЖООКББ - Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бер 

ОN - Құзыреттер 

ОН - Оқу нәтижесі 

КЖ - Курстық жұмыс 

ЕГЖ - Есептеу-графикалық жұмыс 

СҒЗЖ - Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары 

ЭПК - Элективті пәндер каталогы 
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Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ 

 

№ Атауы Ескертпе 

1 Тіркеу нөмірі 7M11200036 

2 Білім беру саласының коды 

және жіктелуі  

7М11 Қызмет көрсету 

3 Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі  

7М112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау 

4 Білім беру 

бағдарламаларының тобы 

М150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 

5 БББ атауы  7M11201 Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау 

6 БББ түрі  Действующая ОП 

7 БББ мақсаты Развитие у магистрантов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций 

в области исследования, разработки,  внедрения  и  

сопровождения  систем промышленной и 

экологической безопасности. 

8 МСК бойынша деңгей 7 

9 ҰБШ бойынша деңгей  7 

10 СБШ бойынша деңгей  6 

11 БББ ерекше ерекшеліктері  Жоқ 

Серіктес Жоқ 

Серіктес жоғары оқу орны  Жоқ 

12 Құзыреттер тізбесі ON1 Ғылым философиясы, психология және педагогика 

мәселелерінде ой-өрісін көрсету қабілеті, гигиена және еңбекті 

қорғау негіздерін оқытудың қазіргі заманғы әдістемесін қолдану, 

әртүрлі психологиялық жағдайларда оңтайлы нұсқаларды табу 

және басқару шешімдерін қабылдау қабілеті 

ON2 Халықаралық ортада шет тілінде кәсіби әңгіме жүргізу 

қабілеті, ғылыми-техникалық және педагогикалық сұрақтардың 

кең шеңбері бойынша сұхбатты қолдай білу 

ON3 Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік саласындағы 

ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау мен басқарудың 

қазіргі заманғы бағыттарын білу, мәселелерді зерттеу және шешу 

бойынша міндеттерді қою және шеше білу 

ON4 Жарақатты тыянақты талдай және жоғары қауіпті 

жұмыстардың ерекшелігін ескере отырып еңбекті қорғау 

жүйесінің жағдайына сараптама жүргізу қабілеті  

ON5 Мониторингті ұйымдастыру қабілеті және жоғары тәуекел 

аймағын болжау үшін өнеркәсіп нысандарының өрт- және электр 

қауіпсіздігі жағдайын түпкілікті талдау, оларды азайту немесе 

алдын алу бойынша тиімді ғылыми және инженерлік-техникалық 

іс-шараларды жасай білу  

ON6 Жобалау және пайдалану сатыларында қауіпті өндірістік 

объектілердің қауіпсіздігіне сараптама жүргізу қабілеті, 

13 Оқыту нәтижелері 
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техникалық жүйелердің сенімділігін арттыру бойынша 

ұсыныстарды жасай білу және өндірістік экологиялық қызметтің, 

оның ішінде техногендік және табиғи ТЖ тәуекелдерін есептеу 

қабілеті 

ON7 Техносфералық қауіпсіздік және өмір сүру ортасының 

қауіпсіздігі саласындағы күрделі инженерлік-техникалық 

әзірлемелерді орындау қабілеті, ғылыми зерттеулер негізінде 

қоршаған ортаға өнеркәсіптік шығарындыларды азайтатын қазіргі 

заманғы құралдарды таңдай білу 

ON8 Негізгі ықтимал қауіпті және қоршаған ортаны ластайтын 

технологиялық процестердің әсерін бағалауды жүргізу және 

өнеркәсіптік қалдықтарды, қалдықтар мен ағындарды кәдеге 

жарату, залалсыздандыру және қайта өңдеу бойынша әдістер мен 

құралдарды таңдау бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеу 

қабілеті 

ON9 Қазіргі заманғы жабдықтар мен нанотехнологияларды 

қолдана отырып инженерлік және эксперименттерді жүргізуге 

қатысу арқылы ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау және жүзеге 

асыру қабілеті 

ON10 Кәсіпорындарда еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау 

және жұмылдыру қызметінің басшылары немесе мамандары, 

жобалау ұйымдарында жобалаушылар мен сарапшылар, ғылыми-

зерттеу ұйымдарында ғылыми қызметкерлер ретінде жұмыс істеу 

қабілеті 

ON11 Оқу орындарында немесе ғылыми-зерттеу ұйымдарында 

кейінгі жұмыспен докторантурада оқуды жалғастыру қабілеті 

(приложение 1) 

14 Оқу түрі Күндізгі, қашықтықтан 

15 Оқыту тілі Қазақ, орыс 

16 Кредиттер көлемі 120 

17 Берілетін академиялық 

дәреже 

ғылым магистрі  

18 Кадрларды даярлау 

бағытына арналған 

лицензияға қосымшаның 

болуы 

Лицензия нөмірі АБ 0137445 

Лицензияның берілген күні 04.08.2010 

((01.08.2019 ж. қосымша) 

19 ББ Аккредитациясының 

болуы 

Бар 

Аккредиттеу органының 

атауы 

АККРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІҢ ТӘУЕЛСІЗ 

АГЕНТТІГІ (АРТА) 

Аккредиттеу мерзімі 05.04.2019-04.04.2024 

20 Пәндер туралы мәліметтер   ЖК/ТК пәндер туралы мәліметтер ЖБП, БП, ПП (1-

қосымша)) 

21 Кәсіби қызмет саласы өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

адами қызметтің технологиялары, құралдары, 

тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қамтитын ғылым 

мен техника саласы 
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22 Кәсіби қызмет түрлері Кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындауға қабілетті 

зерттеу университеттерінде, ғылыми-зерттеу және 

жобалау институттарында, жоғары оқу орындарында, 

кәсіпорындарда жұмыс істеуге арналған маман:  

- есептік-жобалық және жобалау-конструкторлық;  

- өндірістік-технологиялық; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- ғылыми және педагогикалық. 

23 Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада келтірілген 

 
 

1. Жоғары білім беру бағдарламасының құрылымы 

 

Жоғары оқу орнының компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізбесін ЖОО 

өзі анықтайды. Бұл ретте еңбек нарығының қажеттілігі, жұмыс берушілердің үміттері, 

магистранттардың қажеттіліктері мен мүдделері ескеріледі. МЖБС сәйкес ғылыми-

педагогикалық бағыттағы магистратураның барлық білім беру бағдарламаларының БП 

циклінің жоғары оқу орны компоненті "Ғылым тарихы мен философиясы", "Шет тілі 

(кәсіби)", "Жоғары мектеп педагогикасы", "Басқару психологиясы "пәндерін қамтиды. 

 
 

  

Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына 

1-қосымша 

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының 

құрылымы 

р/с 
№ 

Пәндер циклдерінің және қызмет 

түрлерінің атауы 

Жалпы еңбек сыйымдылығы 

академиялық сағат 

бойынша 
академиялық кредит 

бойынша 

1 2 3 4 

1. Теориялық оқыту 1920 64 

1.1 Базалық пәндер (БП) циклі 1050  35  

1) 

Жоғары оқу орны компоненті (ЖК): 600 20 

оның ішінде: 
 

 

 

 

 Ғылым тарихы мен философиясы  
 

 

 

 

Шет тілі (кәсіби) 
 

 

 

 

Жоғары мектептің педагогикасы 
 

 

 

 

 Басқару психологиясы  
 

 

 

 

Педагогикалық практика 
 

 

 

 

2) Таңдау компоненті (ТК) 450 15 

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі 1470 49 

1) Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) 
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2) Таңдау компоненті (ТК) 
 

 

 

 

3) Зерттеу практикасы 
 

 

 

 

2  Ғылыми-зерттеу жұмысы  720 24 

1) 

Тағылымдамадан өту мен магистрлік 

диссертацияны орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(МҒЗЖ) 

720 24 

3 Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ) 
 

 

 

 

4 Қорытынды аттестаттау (ҚА) 360 12 

1) 
Магистрлік диссертацияны ресімдеу 

және қорғау (МДРҚ) 
360 12 

 

 
Барлығы 3600 120 

 

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі білім беру 

бағдарламасының жалпы көлемінен 29%-ды немесе 35 академиялық кредитті құрайды. 

Олардың 57%-ы немесе 20 академиялық кредит жоғары оқу орны компонентіне тиесілі.  

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада бейіндеуші пәндер циклінің 

көлемі білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен 41%-ды немесе 49 академиялық 

кредитті құрайды. 

7М11201 – Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау модульдік 

білім беру бағдарламасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпы 

міндетті стандартының талаптарына және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламасының құрылымына сәйкес келеді (ғылыми-педагогикалық бағыт 

бойынша магистратура), барлық қажетті компоненттерден тұрады, ЖОО және вариативті 

компоненттері бар. Модульдік бағдарламада теориялық оқытуға арналған кредиттер саны 

бойынша ең төменгі талаптар -108 және қорытынды аттестаттауға 12 кредит (10 %). Білім 

беру бағдарламасында практиканың өту мерзімі мен түрлері: педагогикалық – 3 семестр (4 

кредит), зерттеу – 2 семестр (4 кредит), зерттеу – 4 семестр (7 кредит). Вариативті 

компонент элективті пәндер каталогында анықталған. 

 

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 оқытудың әдіснамалық негізі модульдік білім беру бағдарламаларын 

әзірлеу қағидалары, әдістемесі мен тәртібі болып табылады. 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. 
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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. 

Модульдік оқу жоспары 2-қосымшада көрсетілген. МБЖ01 модулі міндетті болып 

табылады. МБЖД02 модулі міндетті түрде вариативті. МБЖ03, МБЖД04, МБЖД05 

модульдері вариативті болып табылады. Бұл модульдерде қандай да бір арнайы 

құзыреттіліктерді алу үшін вариативті компонент пәндерін таңдау мүмкіндігі беріледі. 

Мысалы, МТБ02 – "ғылым негіздері және ғылыми-инновациялық қызметті басқару" 

модулінде білім алушы ғылыми эксперименттің теориясы мен техникасы немесе ғылыми 

эксперименттің теориясы мен техникасы пәнін таңдай алады және осылайша, эксперимент 

техникасына немесе жалпы алғанда ғылыми зерттеулердің түрлері мен түрлеріне қарай 

экспериментке бағытталған пән бойынша құзыреттілікті игере алады. – Қоршаған ортаны 

қорғаудың ғылыми-техникалық мәселелері білім алушы қоршаған ортаны қорғау пәнін 

немесе санитарлық-қорғау аймағын жобалауды таңдай алады және осылайша қоршаған 

ортаны қорғау әдіснамасын зерделеу бойынша құзыреттілікті игереді немесе табиғатты 

қорғау жобалауын және санитарлық-қорғау аймағын нормалауды игереді.  

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

міндеттерді өз бетінше шеше білу, КПТҮ04 және КПТҮ05 модульдерін меңгеруге ықпал 

етеді. Модульдерде кәсіби құзыреттілікке және ғылыми-зерттеу жұмысына көп көңіл 

бөлінеді. АЭжБУ (арнайы ТҒЗЗ) зертханаларында және өндірісіндегі эксперименталды 

зерттеулердің әр түрлілігі: микроклимат параметрлерін, қоршаған орта параметрлерінің 

жағдайын зерттеу магистрантқа магистрлік диссертацияны жазу үшін материалдар 

дайындауға мүмкіндік береді. 

 

4. Траекторияны таңдау тәсілі 

 

Білім беру бағдарламасының модульдері "көлденең-тік" схемаға да, 

"көлденең"схемаға да ие. Модульдер міндетті және вариативті компоненттен тұрады. 

Модульді оқып болғаннан кейін оқу нәтижесі модульдің таңдалған вариативті 

компонентіне байланысты өзгеруі мүмкін.  

Білім беру бағдарламасын қалыптастырудың мұндай схемасы магистрантқа 

элективті пәндер каталогында және базалық оқу жоспарында көрсетілген пәндерді 

таңдауда еркіндік береді, әрбір студенттің өзінің Жеке оқу жоспарын қалыптастыруға 

жеке қатысуы, оқу процесіне магистранттарға білім беру траекториясын таңдауда 

жәрдемдесетін академиялық кеңесшілерді тарту. 

Таңдалған білім траекториясын іске асыру нәтижесінде қажетті құзыреттер алынуы 

тиіс. Жеке білім беру траекториясы ЖОО (міндетті), вариативті, түзету және 

ұйымдастыру бөлімдерінен тұрады. Міндетті бөлім Жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру бағдарламасының құрылымына сәйкес келетін негізгі модульдерді қамтиды. 

Вариативтік бөлім модульдер мен олардың құрамдас бөліктерінің жиынтығын қамтиды, 

оларды магистрант оны қызықтыратын оқыту бағыттарына байланысты оқу үшін 

таңдайды. Міндетті және вариативті бөлім оқыту мазмұнын анықтауға бағытталған. 

Оқытудың бірінші курсында магистрант оқытудың мамандануын таңдайды және білім 

беру бағдарламасының вариативті бөлімінде оқу үшін міндетті болып табылатын арнайы 

дайындық модулін таңдайды. 

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 жеке білім траекториясының 

ұйымдастырушылық компоненттері көрсетілген. 
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Кесте 4.1 Жеке білім беру траекториясының ұйымдастырушылық компоненті 

 

Асинхрондық элементтер 

Оқытудың 

асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты қамтамасыз ететін құралдар 

1. Магистранттың өзіндік 

жұмысы 

2. Вариативті компонент 

пәндерін таңдау 

3. Академиялық алмасу және 

ғылыми тағылымдамалар 

шеңберінде қосымша 

дайындық бейінін таңдау 

Докторантура 

және магистратура 

бағдарламалары 

офисі 

Жұмыс оқу жоспары; сабақ кестесі; 

Оқытушылардың кеңес беру кестесі; 

 оқу жоспарының орындалуын бақылау 

Кафедралар, 

Эдвайзерлер, 

Тьюторлар 

Магистранттың жеке оқу жоспары 

Оқытушылар ПОӘК, тапсырмаларды орындау және тапсыру 

кестесі, ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

Магистранттар Кітапхана, электрондық басылымдар, Интернет, 

силлабустар 

 

4.2-кестеде оқытудың жеке білім траекториясының мазмұнды компоненті 

көрсетілген. Мазмұнды компонент жеке білім беру технологиясын қалыптастыру 

нұсқаларын нақтылайды. Білім беру бағдарламасы аясында Академиялық ұтқырлықты 

жүзеге асыру, қосымша білім алу (ШЫҰ университеті аясында қосымша пәндер 

(кредиттер) алу), ЖОО-да серіктес екінші диплом алу мүмкін.\ 

 

Кесте 4.2 Оқытудың жеке білім траекториясының мазмұнды компоненті 

 

 ОЖБТ нұсқалары 
Оқытудың асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты қамтамасыз ететін 

құралдар 

Құзыреттердің жеке жиынтығы 

Тьюторлар, магистранттар Магистранттың жеке оқу жоспары 

Кафедра, ғылыми жетекшілер Вариативті пәндер жинағы, 

магистранттың жеке жұмыс жоспары 

Докторантура және 

магистратура бағдарламалары 

офисі 

Жұмыс оқу жоспары 

Дайындық бейінін нақтылау 

(ЕСЖ, КЖ, ғылыми-зерттеу 

жұмысы) 

Тьюторлар, магистранттар Магистранттың жеке оқу жоспары 

Кафедра, ғылыми жетекшілер Курстық жұмыстардың үлгілік 

тақырыптары, ЕСЖ тақырыптары, 

СҒЗЖ тақырыптары 

Пәндерді игерудің жеке 

деңгейі (жоғары, орта, төмен) 

Магистранттар, ғылыми 

жетекшілер 

Бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі 

туралы ереже, тапсырмаларды орындау 

кестесі, эксперименттік-зерттеу 

жұмысы, практика 

Тәжірибе барысында кәсіби 

қызметке кәсіби бейімделу 

Магистранттар, кафедралар, 

ғылыми жетекшілер 

Практика бағдарламалары, практика 

базалары бойынша кәсіпорындармен 

шарттар, практикаға жеке 

тапсырмаларды қалыптастыру 

Кәсіби құзыреттіліктің 

кеңейтілген жинағы (қосымша 

дайындық бейінін таңдау) 

Ғылыми жетекшілер, 

магистранттар 

Магистранттың жеке жұмыс жоспары 

ЖТП, магистранттар, ғылыми Бейсызық кесте, оқытудың қосымша 
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 ОЖБТ нұсқалары 
Оқытудың асинхрондылығын 

қамтамасыз ету 

Асинхрондылықты қамтамасыз ететін 

құралдар 

жетекшілер, АЭжБУ 

Халықаралық бөлімі 

бейінінің негізгі білім беру 

бағдарламасы, біліктілікті арттырудың 

кәсіби курстары, тағылымдамалар, 

ШЫҰ Университеті шеңберіндегі 

пәндер (кредиттер) тізбесі, 

академиялық ұтқырлық шеңберіндегі 

кредиттер тізбесі 

 

Вариативті компоненттің базалық және бейіндеуші пәндерінің циклдерін оқып 

үйренуді магистрант таңдаған дайындық бағытына сәйкес жүзеге асырады. Вариативті 

пәндерді таңдау кезінде магистрлік диссертация жұмысының бағыты және ғылыми 

жетекшінің кеңестері ескеріледі. Төртінші семестрде қорытынды аттестаттауға дайындық 

жүргізіледі, зерттеу практикасы орындалады,зерттеу практикасынан өту кезеңінде 

диссертацияның нақты толтырылуымен сұрақтар шешіледі. Пәнді таңдағаннан кейін 

магистранттар бірінші, екінші және үшінші семестрде 30 кредит бойынша білім алады. 

Педагогикалық және зерттеу практикасы, ғылыми-зерттеу жұмысы және қорытынды 

аттестаттау игерілуі тиіс. Модульдер мен оқыту курстары бөлінісінде игерілген 

кредиттердің көлемі 4.3 жиынтық кестеде көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасының мүмкіндіктері үлкен, профильдік пәндер циклінде 

қосымша модульдерді қалыптастырумен бағдарламаның вариативті бөлімінде уақыт өте 

келе аяққа келе әр түрлі мамандандырулар бойынша маман дайындауға болады. 

 

Кесте 4.3 Жиынтық кесте игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру 

бағдарламасының модульдері бөлінісінде 
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модульдер 

саны 
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саны 
Кредиттер саны KZ 
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3 3 - 3 15 0 4 11 0 30 900 30 3 2 

4 3 - - 0 0 7 11 12 30 900 30 КЭ 2 

Жиыны: 
 

5 10 69 4 11 24 12 120 3600 120 15+КЭ 7 
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1-қосымша 

Оқу пәндерінің көмегімен білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 

№  Пән атауы Қысқаша сипаттамасы  

пәннің  

(30-50 сөз) 

Саны 

кредиттер 

Қалыптаса

тын 

Оқыту 

нәтижелері 

(кодтар) 

ON 

Базалық пәндер 

ЖОО компоненті 

 

Ғылым тарихы мен философиясы 

Ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше қызметтің дамуындағы, олардың тарихи 

динамикасында алынған және әлеуметтік және мәдени контексте қаралған  заңдылықтар 

мен үрдістер зерттеледі. Магистрант ғылыми зерттеу, педагогикалық және тәрбие 

жұмысында әдістемелік және әдістемелік тәсілдер мен білімді қолдана алады, тарих және 

ғылым философиясы негізінде заманауи теория мен практиканың болмысын талдай 

алады және түсінеді. 

3 

 

 

 

 

ON1 

 Басқару психологиясы Оқыту мен тәрбиелеу психологиясы саласында олардың кәсіби рефлексиясын дамытуға 

бағытталған, олардың қызметінің тиімділігі ғылыми келуге, психологиялық 

құзыреттілікке және психологиялық ресурстарды шебер пайдалануға байланысты. 

Оқытудың белсенді әдістемелерін, кәсіби - бағытталған оқыту технологияларын 

пайдалана отырып, басқару психологиясының, қарым-қатынастың оңтайлы стилін, 

ұжымда әрекет пен іс-әрекетті таңдаудың іскерлігі мен дағдыларын қалыптастырады. 

3 

 

 

 

 

 

ON1,ON11 

 Жоғары мектеп педагогикасы Жоғары оқу орнындағы педагогикалық қызметке кешенді психологиялық-педагогикалық, 

әлеуметтік-экономикалық және ақпараттық-технологиялық дайындықты 

қалыптастырады. Педагогикалық ғылымның негізгі әдістемелік жағдайларын, негізгі 

заңдылықтарды, дидактиканы, жүйелік, іс-әрекеттік, технологиялық және жеке 

бағытталған тәсілдерді педагогика әдістемелері ретінде, сонымен бірге оның дамуының  

әдістерін, мәселелері мен келешек мүмкәндіктерін ашады. 

5 

 

 

 

 

 

ON1,ON11 

 Шет тілі (Кәсіби) Пән  жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін  шет тілін  

магистранттардың меңгеруіне бағытталған, бұл мамандықтың ғылыми-ұғымдық 

аппаратымен еркін жұмыс істеуге, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейтуге, ғылыми 

ақпаратты интерпретациялау іскерлігін , дәлелдеуді, нандыруды, академиялық хаттың 

ғылыми өрісін меңгеруге мүмкіндік береді. Нәтижесінде магистранттар презентациялар 

жасап, мақалалар жазып, диссертацияны шет тілінде қорғай алады.  

 

5 ON2 

   16 
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Таңдау бойынша Компонент 

  Таңдау пәні 1 (2 ішінен 1 таңдау)   5 

 

 

Инженерлік эксперименттің 

теориясы мен техникасы 

Эксперимент ұғымын құбылыс немесе процесс туралы ақпарат алу әдісі ретінде 

қарастырады. Өлшеудің физикалық негіздері және экспериментті дайындау және өткізу 

тәртібі оқытылады. Өлшеу жабдықтарына байланысты өлшеу қателіктерін бағалау 

келтіріледі. Алынған эксперименталды мәліметтерді талдаудың статистикалық, 

графикалық және математикалық әдістері қарастырылады 

 ON3,ON9 

 

Ғылыми эксперименттің теориясы 

мен техникасы 

Эксперимент ұғымын құбылыс немесе процесс туралы ақпарат алу әдісі ретінде 

қарастырады. Өлшеудің физикалық негіздері және экспериментті дайындау және өткізу 

тәртібі оқытылады. Өлшеу жабдықтарына байланысты өлшеу қателіктерін бағалау 

келтіріледі. Алынған эксперименталды мәліметтерді талдаудың статистикалық, 

графикалық және математикалық әдістері қарастырылады. 

 

 ON3,ON9 

  Таңдау пәні 2 (2 ішінен 1 таңдау)   5  

 

Жарақаттану мен кәсіби ауруларды 

талдау 

Өндірісте жарақаттану мен кәсіби аурулардың   табиғаты  және мәселелері оқытылады;  

жарақаттанудың  негізгі себептері; кәсіби аурулардың пайда болуы, өндірістегі авариялық 

жағдайлар; олардың алдын алу тәсілдері; жазатайым оқиғаларды талдау әдістері, 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті ұйымдастыру және басқару; өнеркәсіптік токсиканттар; қызмет 

процесінде адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің құқықтық негіздері. 

 ON4 

 

  Қауіптілігі жоғары жұмыстарда 

еңбекті қорғау 

Оңтайлы және рұқсат етілген еңбек жағдайларын қамтамасыз етудің арнайы 

құрылғылары оқытылады: орындықтар, баспалдақтар, тасымалы сатылар мен 

көтергіштер: домкраттар, блоктар, қол шығырлар, лифтілер; көтергіш-көлік машиналары 

мен қысым астындағы ыдыстарды пайдалану кезінде туындайтын негізгі қауіптер; 

бұрандалық, өзен және гидравликалық домкраттардың  үзілісі; радиоэлектрондық 

жабдықпен және электр желілерімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптары. 

 ON4 

   10  

Бейіндік пәндер 

ЖОО компоненті 

 Ғылыми-инновациялық қызметті 

жоспарлау және басқару 

Ғылымның негізгі түсініктерін және ғылым жіктелуін қарастырады. Ғылыми жоба 

бойынша өтінімді жасау тәртібі мен мазмұны және ғылыми-зерттеу жұмысының ғылыми 

жаңалығы мен маңыздылығын бағалау әдістемесі зерттеледі. Ғылыми мақала, магистрлік 

диссертация, баяндама және ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша есеп дайындау 

талаптары мен кезеңдері қарастырылады. Патенттік құжаттарды дайындау және өтінімді 

ресімдеу тәртібіне назар аударылады. Мақалаға, ғылыми-зерттеу жұмысына пікір жазу 

ережелері және инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша сараптама 

тәртібі қарастырылады. 

3 ON3 

   3  
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Таңдау бойынша Компонент 

 Таңдау пәні 1 (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 

Жобаларды басқару теориясы мен 

практикасы 

Жобаны ұйымдастыруда жобаның рөлін, жобаларды басқарудың қазіргі заманғы 

тұжырымдамасының негізгі ережелерін түсіну, қазіргі заманғы құралдар мен әдістерді 

пайдалану; жобаны іске қосу және ұсынылған шаблондар негізінде жобаны басқару және 

мониторингілеу жоспарын, бастамашылықтың стандартты құжаттарын әзірлеу; жоба мен 

жұмыстардың мақсатын, міндеттерін, ұйымдық және иерархиялық құрылымын айқындау; 

жобаның мерзімі мен құнын есептеу 

 ON3 

Инновациялық жүйелер 

Инновациялық ойлауды дамыту үшін инновациялық жүйелердің негізгі 

идеяларын түсіну және экономиканың өсуі үшін инновациялар мен 

инновациялық жүйелердің рөлін түсіну; инновациялық ортаны анықтайтын 

негізгі факторлар мен көрсеткіштер; Ұлттық инновациялық саясатты білу және 

ұлттық инновациялық ортаны талдау; Зияткерлік меншік саласындағы НҚА және 

заңнама; зерттеу және бизнес-идеяларды коммерцияландыру әдістерімен танысу; 

тауарлар мен қызметтер нарығын зерттеу; бизнес үшін тәуекелдерді анықтау 

және тәуекелдерді басқару механизмдерін пайдалану; нарықтық және басқа да 

тәуекелдерді басқару стратегиясын қолдану 

 ON3 

 Таңдау пәні 2 (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 

Жер және су ресурстарына  

өнеркәсіптің экологиялық әсер етуі 

Өнеркәсіптік ластануларға қарсы күрес жөніндегі қазіргі заманғы ғылыми бағыттарды; 

Жер ресурстары саласындағы заңнамалық және нормативтік базаны зерделеу; топырақты 

пестицидтермен және тыңайтқыштармен, радиоактивті ластанулармен, сарқынды 

сулармен ластанудан қорғауды қамтамасыз ету; ұлттық жер саясатының тұжырымдамасы 

мен стратегиясының сипаты, оларды іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасында 

жер ресурстарын қорғаудың аса маңызды бағдарламалары мен жобалары. 

 ON7,ON8 

 

Жер және су ресурстарын қорғау 

ҚР халықаралық және нормативтік-заңнамалық базасы; Қазақстан Республикасындағы 

және әлемдегі жер және су ресурстарының жағдайы; өнеркәсіптік кәсіпорындармен, 

энергетика, байланыс және көлік объектілерімен жер және су ресурстарын ластаудың 

негізгі көздері; топырақ ластағыштарын талдау әдістері мен классификациясы; су 

пайдалану және су қорғау мәселелері; жер және су ресурстарын ұтымды пайдалануды 

дамытудың қазіргі заманғы және перспективалық бағыттары; жер және су ресурстарын 

қорғау ережелері оқытылады. 

 ON7,ON8 

 Таңдау пәні 3 (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 Атмосфералық ауаны қорғау Курсты оқу кезінде магистранттар атмосфераның физика-химиялық құрамымен 

танысады, атмосфераның қорғаныс функцияларын, ластану себептері мен көздерін, 

қоршаған ортаға әсерді зерделейді, "Эколог" бағдарламасын пайдалана отырып, жерге 

жақын шоғырлану өзгерістеріне аналитикалық зерттеулер жүргізеді, шаң-күл тазалайтын 

қазіргі заманғы аппараттарды таңдау, негіздеу және есептеу жүргізеді, сондай-ақ 

климаттың өзгеруі, парниктік газдар шығарындылары бойынша қазіргі заманғы 

проблемаларға назар аударады. 

 ON7,ON8 



 

14 

 Санитарлық-қорғау аймағын 

жобалау 

Объектілерді орналастыру орындары, өнеркәсіптік объектінің қызметі туралы ақпаратты, 

оның экологиялық жағдайға әсер ету дәрежесін айқындауды қамтитын санитариялық-

қорғау аймағының мөлшерін негіздеу тәсілдері, сондай-ақ қоршаған ортаның қолайлы 

жағдайын сақтауға бағытталған іс-шаралар зерделенеді.  Ластану, шудың әсер ету және т. 

б факторлар негізінде шекаралардың есебі және СҚА анықтау бағаланады. 

 ON7,ON8 

 Таңдау пәні 4 (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 

Өнеркәсіптік объектілердің өртке 

қарсы қауіпсіздігін талдау және 

ұйымдастыру 

Пән өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құрылымы мен ұйымдастырылуын, 

өрттің алдын алу және өртке қарсы қорғау жүйесін, сондай-ақ ұйымдастыру-техникалық 

іс-шараларын , өрт қауіптілігін талдау және технологиялық процестерді қорғау 

әдістемесін, жобалау материалдарына өрт-техникалық сараптама жүргізу тәртібін, 

объектілердің өртке қарсы жағдайын тексеру және мемлекеттік өрт қадағалауының басқа 

да жұмыстарын оқытады. 

 

 ON5 

 

Кәсіпорынның өртке қарсы 

қауіпсіздігін ғылыми ұйымдастыру 

Пән жану және жарылыс теориясының негіздерін, құқықтық негіздерін, Өрт сөндіру-

құтқару күштерінің даму перспективаларын және Қазақстандағы өнеркәсіптік 

объектілердің өрт қауіпсіздігін ғылыми қамтамасыз етуді, өртке қарсы жүйелерді 

ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдерді, қазіргі ғылыми жетістіктер мен 

халықаралық тәжірибені ескере отырып, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің аумағында өрт-техникалық өнімдерге қойылатын талаптарды оқытады. 

 ON5 

 Таңдау пәні 5  (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 
1000 В дейін және одан жоғары 

электр жабдықтарын қорғаудың 

қазіргі заманғы әдістері 

Электр тогымен зақымдану қаупі жоғары кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғылары 

оқытылады. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында жоғары электр кедергісі 

бар электр қорғау құралдары қолданылады, өздерінің ерекшеліктері Электр 

қондырғыларын жерге қосу және нөлдеу және т. б. болады. 

 ON5 

 

Кәсіпорынның электр қауіпсіздігі 

жағдайын талдау 

Электр тогымен зақымдану қаупі жоғары кернеуі 1000 В жоғары электр 

қондырғылары оқытылады. Кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында жоғары 

электр кедергісі бар электр қорғау құралдары қолданылады, өздерінің ерекшеліктері 

Электр қондырғыларын жерге қосу және нөлдеу және т. б. болады. 

 ON5 

 Таңдау пәні 6 (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 

Еңбекті қорғауды басқару жүйелері 

Пән қауіптерді басқару негізінде еңбекті қорғау менеджменті жүйесін, нақты өндірістік 

жағдайларда еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін, еңбекті қорғауды басқару 

жүйесін құру және жұмыс істеу принциптерін, еңбекті қорғау жағдайын талдау және 

кәсіби тәуекелдерді бағалау тәртібін, жұмысшылардың өндірістік қызметінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету шараларын оқытады. 

 ON4,ON10 

 

Кәсіпорынның еңбек жағдайларын 

сараптау 

  Өндірістік орта мен еңбек үрдісінің факторларына  жүргізілген өлшеулердің 

алынған нәтижелерін   талдауға  және бағалауға және олар бойынша шешімдер 

қабылдауға оқушылардың  дайындығын қалыптастыратын пән. Пәнді зерделеу 

кәсіпорынның еңбек жағдайына сараптама жүргізу  міндеттері  мен әдістемесін, бағалауға 

жататын әртүрлі технологиялық үрдістердегі өндірістік орта факторларын оқып білуді, 

тиісті өлшеу техникасын таңдау және зерттеулерді орындау әдістемесін қамтиды.. 

 ON4,ON5 
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 Таңдау пәні 7 (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 

Техникалық жүйелердің сенімділігі 

Техникалық жүйелердің сандық сипаттамаларын, сенімділік теориясының негізгі 

ұғымдары мен анықтамаларын, зақымдануларды, істен шығуларды және олардың 

жіктелуін, тоқтаусыз және қалпына келтірудің қасиеттерін, сенімділігін есептеу үшін 

логикалық схемаларды құруды, жобаланатын жүйелердің сенімділігін анықтаудың 

тәсілдері мен негізгі кезеңдерін, элементтердің сенімсіздігінен жүйелердің өнімділігінің 

шығынын есептеуді, сенімділікті арттыру әдістерін зерттейді. 

 ON6 

 

Өндірістік және экологиялық 

қызметтің тәуекелін талдау және 

бағалау 

Өндірістік ортаның қауіптілігін және олардың жіктелуін, тәуекелдерді басқару 

функциялары мен құралдарын, Деминг шеңберін, Дюпон корпорациясының философиясы 

қарастырады. Қауіпті жағдайға талдау, олардың туындау себептері мен тәуекелі, сондай-

ақ тәуекелді талдаудың математикалық аппараты келтіріледі, залалды бағалау және өтеу 

мәселелері қарастырылады.  

 ON5,ON6 

 Таңдау пәні 8 (2 ішінен 1 таңдау)  5  

 

Қауіпті өндірістік объектінің 

өнеркәсіптік қауіпсіздік 

декларациясы  

Қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету саласындағы 

қатынастарды құқықтық реттеуді зерделейді және персоналға, халыққа, қоршаған ортаға 

авариялар нәтижесінде туындайтын факторлардың алдын алуға, ұйымдардың 

аварияларды, инциденттерді және олардың салдарларын оқшаулауға және жоюға 

дайындығын, олардың жеке және заңды тұлғаларға, қоршаған орта мен мемлекетке 

келтірген залалдарын кепілді өтеуді қамтамасыз етуге бағытталған. 

 ON6 

 

Кәсіпорындардың өнеркәсіптік 

қауіпсіздік сараптамасы 

Қауіпті өндірістік объектілерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету саласындағы 

қатынастарды құқықтық реттеуді зерделейді және персоналға, халыққа, қоршаған ортаға 

авариялар нәтижесінде туындайтын факторлардың алдын алуға, ұйымдардың 

аварияларды, инциденттерді және олардың салдарларын оқшаулауға және жоюға 

дайындығын, олардың жеке және заңды тұлғаларға, қоршаған орта мен мемлекетке 

келтірген залалдарын кепілді өтеуді қамтамасыз етуге бағытталған. 

  

 

 

ON6 
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