


2 

 

 



3 

 

 

№ Пәннің 

циклі 

Пәннің 

атауы 

Кредит 

саны 

Шамал

анған 

семест

р 

Аннотация Пререкви 

зиттер 

Пострек 

визиттер 

1 ЖБП 

ЖК 

Бизнес негіздері 5 1 Пән мазмұны: Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын 

бизнесті ұйымдастыру. Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. 

Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнесті жүргізу нысандары. 

Бизнес субьектілерін тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның 

банкроттығы және таратылуы. Бизнес инфрақұрылымын 

құрудың обьективті қажеттілігі.  Бизнестегі персоналды 

басқару және іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының 

элементтері. Бизнестегі менеджменттің негізгі 

принциптері. Бизнес жоспарлау негіздері. 

Оқу нәтижесі: 

- бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру 

процесі,жүзеге асырудың ұйымдық нысандары бизнес 

инфрақұрылым негізгі элементтері, түсініктерін білуі  

- бизнесті жүзеге асыруды реттейтін негізгі заң актілері, 

кәсіпкерлік қызметті бағалау, регламенттеу, заң актілерді 

әдістері, элементтерді жоспарлау білуі 

- бизнесті құру, ұйымдастыру бойынша білімдерін 

қолдану, кәсіпкерлік қызметті жүзге асыруда тиімді 

формаларды анықтау мен шешімдер қабылдауістей білуі  

- әлеуметтік фактор,этикалық пайымдауларды ескере 

отырып, шешімдер әзірлеу үшін бизнесті 

ұйымдастыру,ақпарат жинау, түсіндіруді жүзеге асыру 

істей білуі 

- бизнесті басқаруда тәсілдерді, құралдарды қолдану 

қабілеті, бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздерін 

меңгеру, нарықтық тауашаны іздеуді жүзеге асыру 

- кәсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын 

әзірлеу, құру, кәсіпкерлік мүмкіндіктерді талдау, өз 

кәсіпорнын ұйымдастыру қабілеті; 

Талап етілмейді Кәсіпорын 

экономикасы 

1 ООД 

ВК 

Основы бизнеса 5 1 Содержание дисциплины:  Понятие бизнеса, история 

развития. Организация среднего, малого бизнеса. 

Не требуется Экономика 

предприятия 
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Организация крупного бизнеса. Организация венчурного 

бизнеса. Классификация видов бизнеса. Формы ведения 

бизнеса. Порядок регистрации субъектов бизнеса. 

Банкротство и ликвидация предприятия. Объективная 

необходимость создания инфраструктуры бизнеса. 

Управление персоналом в бизнесе и деловая этика 

Элементы инфраструктуры бизнеса. Основные принципы 

менеджмента в бизнесе.  Основы бизнес планирования 

Результаты обучения: 

- знание процесса организации бизнеса как 

экономической системы, организационных форм его 

осуществления, основных элементов инфраструктуры 

бизнеса 

- знание законодательных актов, регламентирующих 

осуществление бизнеса, методы оценки 

предпринимательской деятельности, планирование 

элементов 

- умение применять знания в организации бизнеса на 

профессиональном уровне, необходимые для 

эффективной организации бизнеса и 

предпринимательства  

- умение осуществлять сбор, интерпретацию информации 

по организации бизнеса для выработки решений с учетом 

социального фактора, этических соображений 

- способность применения приемов в управлении 

бизнесом, владения теоретическими основами 

организации бизнеса, осуществления поиска рыночной 

ниши 

- способность разработки перспективной рыночной 

стратегии предприятия, анализа предпринимательских 

возможностей, организации собственного предприятия; 

 ЖБП 

МК 

Шет тілі 10 1, 2 Пән мазмұны: Шет тілін жалпы білім беретін пәннің пәні 

ретінде оқыту, осы облыстардың жоғары оқу 

орындарында әлеуметтілік-тілдік қарым-қатынасқа 

қабілетті және басқа да мәдениеттер мен ұлттар 

өкілдерімен табысты ынтымақтастыққа қабілетті тілдік 

Талап етілмейді Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 
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тұлғаны қалыптастыру көзделеді.  

Оқу нәтижесі: 

- фонетиканы әліпби, мен әріп тіркестерінің оқылуы мен 

айтылуының негізгі ережелерін, оқытылатын мамандық 

бағдарына сәйкес лексикалық құрылымдарды білу; 

- лексиканы, сөзжасам үлгілерін, термин сөздерді, 

неғұрлым жиі қайталанатын грамматикалық құрылымдар 

мен құбылыстарды, лексикалық конструкцияларды білу;   

- сөздіктің көмегімен және сөздіктерсіз әлеуметтік 

тұрмыстың мәтіндерін оқу, түсіну, аудару қабілеті, 

сөздікті пайдалана отырып әдебиетті түсіне білу; 

- сауалнама, түйіндеме, тауарларды жеткізу туралы 

декларацияларды толтыру, жеке және іскери сипаттағы 

хаттарды түрлері мен талаптаға сәйкес жаза білу; 

- тілдік материалдар негізінде ауызша сөйлеу 

дағдымашықтарын меңгеру, сұрақ қою және ағылшын 

тілінде әңгімелесуді оқыған пәндер ауқымында сақтау 

қабылеті; 

- күнделікті, іскерлік қарым-қатынас жағдайларында, 

ақпаратпен алмасуда белгілі тақырыптар шеңберінде өз 

ой-пікірін жеткізе білу, сұхбаттаса білу қабілеті; 

тілінде) 

 ООД 

ОК 

Иностранный язык 10 1, 2 Содержание дисциплины: Обучение иностранному языку, 

как предмету общеобразовательного блока, в вузах 

данных направлений предусматривает формирование 

языковой личности, способной к социолингвистическому 

общению и успешному сотрудничеству с 

представителями других культур и национальностей.   

Результаты обучения: 

- знание фонетики и орфографии: основные правила 

чтения и произнесения букв и буквосочетаний, алфавит, 

транскрипция и написание букв и буквосочетаний 

- знание лексико-грамматических единиц: 

словообразовательные модели, термины, лексические 

конструкции, соответствующие профилю изучаемой 

специальности 

- умение читать, понимать, переводить тексты 

Не требуется Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на английском 

языке) 
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общественно-бытового характера с помощью словаря и 

без словаря, литературу по специальности средней 

трудности с помощью словаря 

- умение заполнять анекеты, резюме, декларации по 

доставке грузов, писать письма личного и делового 

характера в соответствии с формой и требованиями 

- способность овладет устной речью на основе языкового 

материала, задавать вопросы и поддерживать беседу на 

английском языке в объеме изучаемой тематики 

- способность овладеть диалогической речью в рамках 

обозначенной тематики, в ситуациях посведневного и 

делового общения, в диалогах-обмене информацией 

 ЖБП 

МК 

Қазақ (Орыс) тілі 10 1, 2 Пән мазмұны: Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу 

орны. Туған жерге саяхат. Кітапханада. Менің 

мекенжайым. Уақыт, жыл мезгілдері, апта. Күн тәртібі. 

Сауда орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. 

Адамның мінезі, қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық 

орындарда. Мәдени орындарда. Қызықты мәліметтер. 

Саяхат. Менің Отаным. Қазақ халқының дәстүрлері, 

өнері. Қазақ халқының танымал тұлғалары. Қазақстан 

жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби. 

Оқу нәтижесі: 

- тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз 

болатын лексиканы, грамматикалық білім жүйесін, 

интенцияны білдірудің прагматикалық құрамын білу 

- әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-

саяси, оқу-кәсіби салалардағы қарым-қатынас мәтіндері 

стильдік және жанрлық ерекшеліктерін білу 

- мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, 

қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері 

стильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне білу 

- ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, 

таным, қарым-қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету 

құралы ретінде ақпаратты пайдалана білу 

- пікір-таласта этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды 

мәселені талқылау, көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, 

Талап етілмейді Талап етілмейді 
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әңгімелесуші пікірін сыни бағалау қабілеті 

- ниетін, қажеттілігін этикалық, мағыналы, лексика-

грамматикалық, прагматикалық тұрғыда жеткілікті 

жариялау үшін қатынас жағдаятына қатыса алу қабілеті 

 ООД 

ОК 

Казахский 

(Русский) язык 

10 1, 2 Содержание дисциплины: Успешное овладение видами 

речевой деятельности в соответствии с уровневой 

подготовкой. Формирование и совершенствование 

навыков владения языком в различных ситуациях 

бытового, социально-культурного, профессионального 

общения. Формирование навыков продуцирования устной 

и письменной речи в соответствии с коммуникативной 

целью и профессиональнойсферой общения. Развитие 

форм продуктивного речепроизводства на русском языке, 

что способствует активизации самостоятельной работы 

студентов. 

Результаты обучения: 

- знание правильного выбора языковых иречевых средств 

для решения тех или иных задач общения и познания на 

основе знания достаточного объема лексики 

- знание системы грамматическогознания, 

прагматических средств выражения интенций, 

фактологического содержания текстов, 

концептуальнойинформации текста 

- умение интерпретировать информацию текста, 

объяснять в объеме сертификационных требований 

стилевую и жанровую специфику текстов 

профессиональной сфер общения 

- умение выстраивать программы речевого поведения в 

ситуациях личностного, социального 

ипрофессионального общения в соответствии с нормами 

языка 

- способность обсуждать этические, культурные, 

социально-значимые проблемы в дискуссиях, 

высказывать свою точку зрения, аргументированно 

отстаивать её 

- способность участвовать в коммуникации в ситуациях 

Не требуется Не требуется 
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общения, составлять бытовые, социально-культурные, 

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

 ЖБП 

МК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

5 3 Пән мазмұны: Қоғам дамуының негізгі секторларындағы 

акт рөлі. АКТ саласындағы стандарттар акт анықтамасы. 

АКТ пәні және оның мақсаты. Қоғам дамуының негізгі 

секторларындағы акт рөлі. АКТ саласындағы стандарттар. 

Акт және мыңжылдық декларациясында тұрақты даму 

мақсаттарына қол жеткізу арасындағы байланыс. 

Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы. Компьютерлік жүйелердің 

шолуы. 

Оқу нәтижесі: 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласындағы негізгі үрдістерді анықтау 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

дамуына қандай экономикалық және саяси факторларды 

білу 

- ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық 

ресурстарды пайдалану 

- қарым-қатынас үшін түрлі әлеуметтік платформаларды 

пайдалану 

- қарапайым веб-сайттарды жобалау және құру 

тәжірибелік дағдысын меңгеру 

- кәсіби білімді кеңейту үшін электронды оқытудың түрлі 

түрлерін қолдану. 

Шет тілі Талап етілмейді 

 ООД 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5 3 Содержание дисциплины:  Роль ИКТ в ключевых 

секторах развития общества. Стандарты в области ИКТ 

Определение ИКТ. Предмет ИКТ и его цели. Роль ИКТ в 

ключевых секторах развития общества. Стандарты в 

области ИКТ. Связь между ИКТ и достижением целей 

устойчивого развития в Декларации тысячелетия. 

Введение в компьютерные системы. Архитектура 

компьютерных систем Обзор компьютерных систем. 

Результаты обучения: 

- знание экономических и политических факторов 

способствующие  развитию информационно-

Иностранный 

язык 

Не требуется 
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коммуникационных технологий 

- умение работать с электронными таблицами, выполнять 

консолидацию данных, строить графики 

- умение работать с базами данных, применять методы и 

средства защиты информации. 

- способность  использовать различные социальные 

платформы для общения 

- способность использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

- способность использовать различные формы 

электронного обучения для расширения 

профессиональных знаний. 

2 БП ЖК Математика 4 1 Пән мазмұны: Анықтауыштар. Минор, алгебралық 

толықтауыштар. Крамер ережесі. Матрица ұғымы, 

амалдар. Кері матрица. Векторлардың скаляр, векторлық, 

аралас көбейтіндісі. Функция ұғымы, түрлері, тізбектің 

шегі. Тамаша шектер. Туынды ұғымы, кестесі. Жоғарғы 

ретті туындылар. Туындының көмегімен функцияны 

зерттеу. Функцияның графигін тұрғызу. Көп айнымалы 

функция, шегі, үздіксіздігі, дербес туындылар. Толық 

дифференциал. Градиент. Көп айнымалы функциясының 

экстремумы. 

Оқу нәтижесі: 

- бір айнымалы функцияларының дифференциалдық 

есептеу, интегралдық есептеу, көп айнымалы фунциясын 

дифференциалдық есептеу техникасын білу 

- түрлі дифференциалдық теңдеулерді шешу, сандық 

дәрежелік қатарлар теориясы, ықтималдық теориясының 

және математикалық статистиканың элементтерін білу 

- математикалық модельдерді құру, математикалық 

есептерді қою, есептердің шешімін табуда сандық 

әдістерді қолдану арқылы есептеу техникасын пайдалану  

- қазіргі математикалық әдістеме негізінде өз ғылыми 

зерттеу жұмысы тәжірибелік және есептік теориялық 

материалды қорытындылай білуді үйрету 

- жалпы теориялық, арнайы техникалық пәндерді оқуда  

Талап етілмейді Физика 
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және математикалық ғылымы жетістіктерін қолдана білу, 

жетілдіру қабілетін дамыту 

- сапалы математикалық зерттеу жүргізілуді және  

математикалық талдау жүргізу арқылы студенттерге 

практикалық ұсыныстар беруді қарастыру 

2 БД ВК Математика 4 1 Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Комплексные числа, их формы, формулы 

перехода. Функции многих переменных, область 

определения, свойства, графики, предел. 

Дифференциальные уравнения, виды и методы решения. 

Числовые и функциональные ряды. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики. 

Результаты обучения: 

- знание элементов линейной алгебры, аналитической 

геометрии, задач дифференциального, интегрального 

исчисления функций одной, многих переменных  

- знание дифференциальных уравнений различных видов, 

теории числовых и функциональных рядов, элементов 

теории вероятностей, математической статистики  

- умение строить математические модели, ставить 

математические задачи, использовать основные 

методологические принципы для решения 

математический задач 

- умение обобщать экспериментальный и расчетно-

теоретический материал своей научно-исследовательской 

работы на основе методологий современной математики 

- способность использовать достижения математической 

науки в изучении общетеоретических, специальных 

технических дисциплин 

- способность проводить качественные математические 

исследования и на основе проведенного математического 

анализа выработать практические рекомендации 

 

Не требуется Физика 
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3 БП ЖК Физика 5 2 Пән мазмұны: Үдемелі қозғалыс кинематикасы. 

Айналмалы қозғалыс кинематикасы. Үдемелі қозғалыс 

динамикасы. Айналмалы  қозғалыс  динамикасы. Жұмыс, 

қуат және энергия. Гидродинамика. Тербеліс қозғалысы. 

Толқындар. Молекулалық физика.  Идеал газдың МКТ 

негізгі теңдеуі. Максвелланың таралу заңы. Больцманның 

таралу заңы. Құбылыс көшіру. Нақты газдар. 

Термодинамика заңдары. Циклдер. Жылу 

қозғалтқыштары. Капиллярлық құбылыстар. 

Электростатика. Тұрақты электр тогы. 

Оқу нәтижесі: 

- физикалық түсініктер, заңдар, зерттеудің 

эксперименнтік әдістері арқылы алынған нәтижелердің 

сенімділік дәрежесін бағалауды білуі  

- негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және 

қазіргі физика заңдарын, физикалық зертеу әдістерін білуі 

- физиканың заңдарын тұжырымдау, құбылыстар мен 

заңдарды сипаттайтын шамаларды анықтауды істей білуі  

- стандарттық жағдайларда физиканың негізгі заңдары 

мен принциптерін қолдану, қолдану шекарасын көрсетіп, 

физикалық құбылыс моделін салуды істецй білуі 

- экспериментті жоспарлауда (жартылай), өлшеу 

нәтижелерін жазуда дағдысы бар 

- есеп шығару және алынған нәтижелерді бағалау, 

кестелер мен графиктердің теориялық деректермен 

сәйкестігінің дәлдігін бағалауда дағдысы бар. 

Математика Талап етілмейді 

3 БД ВК Физика 5 2 Содержание дисциплины:   Кинематика поступательного 

движения. Кинематика вращательного движения. 

Динамика поступательного движения. Динамика 

вращательного движения. Работа, мощность и энергия. 

Гидродинамика. Колебательные движения. олны. 

Молекулярная физика. Основное уравнения МКТ 

идеального газа. Закон распределения Максвелла. Закон 

распределения Больцмана. Явление переноса. Реальные 

газы. Законы термодинамики. Циклы. Тепловые 

двигатели. Капиллярные явления. Электростатика. 

Математика Не требуется 
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Постоянный электрический ток. 

Результаты обучения: 

- знание законов классической и современной физики, 

физических явлении, методов физического исследования  

- знание связи физики с другими науками, роли в 

формировании специалиста, решении научно технических 

проблем,  перспективы и роль физики НТР 

- умение использовать современные физические явления, 

интерпретировать результаты эксперимента, работа с 

современными физическими установками  

- умение строить модель физического явления с 

указанием границы применения, анализировать 

физические процессы с последующим математическим 

описанием 

- способность решения конкретных задач физики, 

способы его применения на практике, составления задач 

для стимулирования самостояльные работы студентов 

- способность проведения физического эксперимента и 

оценки результатов, использования результатов 

экспериментов для практического применения. 

5 БП ЖК Химия 5 2 Пән мазмұны: Кіріспе. Химия пәні мен міндеттері. 

Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Химиялық 

заттардың қазіргі номенклатурасы. Атомдық-

молекулалық ілім. Заттың құрылымы. Атом және атом 

ядросының құрылысы. Бейорганикалық қосылыстардың 

жіктелуі. Д.И. Менделеевтің периодтық заңы және 

химиялық элементтерінің периодтық жүйесі. Химиялық 

байланыс және заттың құрылымдық ұйымдасуының әр 

түрлі деңгейлері. Дисперсті жүйелер. Ерітінділердің 

негізгі сипаттамалары. 

Оқу нәтижесі: 

- тұздардың, қышқылдардың, негіздердің, көмірсулардың 

номенклатурасын, негізігі классификациясын және 

олардың туындылары мен полимерлерін білуі  

- негізгі түсінік, химияның заңдары және олардың 

практикада қолданылуын білуі 

Талап етілмейді Аналитикалық 

химия 
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- есептеу және теориялық сипаттағы химиялық 

мәселелерді шешу және арнайы анықтамалық 

әдебиеттерді пайдалану жұмыс жасай білу  

- алынған эксперименттік деректер негізінде есептеу 

әдістемесін меңгеру, химиялық реакциялардан өтетін 

элементтердің қасиеттерін қарастыруын істей білуі  

- оқу және арнайы әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау 

қабілеті 

- факторларды жалпылама бақылауды, зертханалық 

тәжірбиелер нәтижелерін алуда және теориялық 

мәліметтерді бекіту қабілеті 

5 БД ВК Химия 5 2 Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи 

химии. Основные понятия и законы химии. Современная 

номенклатура химических веществ. Атомно-

молекулярное учение. Строение вещества. Строение 

атома и атомного ядра. Классификация неорганических 

соединений. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь и различные уровни структурной 

организации вещества. Дисперсные системы. Основные 

характеристики растворов. 

Результаты обучения: 

- знание основ классификации и номенклатуры солей, 

кислот, оснований, углеводородов и их производных, 

полимеров; 

- знание общих закономерности протекания химических 

процессов природного и производственного характера. 

- умение решать химические задачи расчетного и 

теоретического характера и пользоваться специальной и 

справочной литературой; 

- владеть техникой расчетов на основе полученных 

данных эксперимента и уметь рассматривать свойства 

элементов прохождения химических реакций. 

- способность самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой; 

- способность обобщения наблюдаемых фактов и 

Не требуется Аналитическая 

химия 
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полученных данных при выполнении лабораторных 

опытов и закрепления теоретического материала. 

6 БП ЖК Аналитикалық 

химия 

5 3 Пәннің мазмұны: Ациклді қосылыс. Алкандар. Алкендер. 

Алкадиендер. Алкиндер. Органикалық қосылыстардың 

оптикалық изомерия. Галогенді көмірсутектер. Металл 

және элементоорганикалық қосылыс. Бір және көпатомды 

спирттер. Аналитикалық сигнал шамасын өлшеу негізінде 

химиялық және физикалық-химиялық әдістермен сапалық 

және сандық талдауы. 

Оқу нәтижесі: 

- белгілі заттарда және химиялық және физико-химиялық 

негізгі анықтау әдістерінде жатқан негізгі теориялық 

жағдайларын білуі 

 - негізгі сандық және сапалық физико-химиялық 

әдістерді білуі  

- аналитикалық белгілердің негізгі өлшемдерінің сандық 

және сапалық талдаудың химиялық және физико-

химиялық әдістерімен жұмыс жасай білуі  

- метрологиялық мінезіне байланысты талдау әдістерінің 

қорытындысын орналастыру жұмыс жасай білуі 

- әртүрлі тәсілдермен (дәлдік өлшеумен, стандарт-

титрмен, араластырумен) берілген концентрациядағы 

ертінділерді дайындау қабілеті 

- әртүрлі аналитикалық қондырғылар мен құралдар 

бойынша жұмыс жасау қабілеті 

Химия Талап етілмейді 

6 БД ВК Аналитическая 

химия 

5 3 Содержание дисциплины: Ациклические соединения. 

Алканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Применение 

спектральных методов для исследования строения 

органических соединений. Оптическая изомерия 

органических соединений. Галогенопроизводные 

углеводороды. Основные теоретические положения, 

лежащие в основе химических и физико-химических 

методов идентификации и определения веществ. 

Результаты обучения: 

- знание основные теоретические положения, лежащие в 

основе  химических и физико-химических методов 

Химия Не требуется 
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идентификации и определения веществ; 

- знать выполнять качественный и количественный анализ 

химическими и физико-химическими методами на основе 

измерения величины аналитического сигнала. 

- умение внедренять химических и физико-химических 

методов количественного и качественного анализа 

основных критериев аналитических оценок; 

- способность приготовления растворов  заданной 

концентрации различными способами (по точной навеске, 

из стандарт-титра, разбавлением); 

- способность работы на различных  аналитических 

установках и приборах. 

7 БПЖК Өнеркәсіптік 

экология 

3 2 Пән мазмұны: Қоршаған орта жағдайына әсер ететін 

шаруашылығының салалары. Шаңнан атмосфераны 

қорғау құралдары және әдістері. Шаң ұстағыш 

құрылғылар. Газтәрізді қоспалардан атмосфераны қорғау 

құралдары және абсорбционды әдістер. Абсорбция 

үрдісіне қажетті құрал-жабдықтар. Газтәрізді қоспалардан 

атмосфераны қорғау құралдары және адсорбционды 

әдістер. Адсорбция үрдісіне қажетті құрал-жабдықтар. 

Адсорбенттердің сипаттамалары. Электромагниттік 

өрістерден, дірілден, шудан қорғау. 

Оқу нәтижесі: 

- ғылыми-техникалық іргелілеудің оң және теріс 

тараптарын және қоғам мен табиғаттың өзара 

әрекеттесуінің негізгі кезеңдерін білуі 

- өндірістік улы шығарындылардың көздерін анықтауды 

және негізгі өндірістік салалар және олардың өзара 

әрекеттесулерін білуі 

- өнеркәсіптік кәсіпорынның туғызатын теріс әсерлерін 

анықтауды, айқындауды, болжауды және ескертуді істей 

білуі 

- өнеркәсіптік кәсіпорынның технологиялық үрдістерін 

экологияландыруды жүргізе білуі 

- жаңа ресурс сақтау және табиғат қорғау 

технологияларын пайдалануда дағдысы болуы 

Талап етілмейді Өнеркәсіптегі 

экологиялық 

құжаттама 
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- әртүрлі өндірістік шығарындылардың биосфера 

компоненттерінің деградациялық зардаптарын анықтауда 

дағдысы болуы 

7 БД ВК Промышленная 

экология 

3 2 Содержание дисциплины: Влияние отраслей народного 

хозяйства на состояние окружающей среды. 

Пылеулавливающее оборудование. Абсорбционные 

методы и средства защиты атмосферы от газообразных 

примесей. Адсорбционные методы и средства защиты 

атмосферы от газообразных примесей. Защита от шума, 

вибрации, электромагнитных полей. Нормирование шума 

в окружающей среде и методы защиты. Транспорт и его 

влияние на окружающую среду.   

Результаты обучения: 

- знание технологических процессов промышленных 

предприятий и основные этапы взаимодействия общества 

и природы 

- знание основных производственных отраслей и их 

взаимодействия между собой 

- умение определять, выявлять, предвидеть и 

предупреждать отрицательные воздействия, вызванные 

промышленными предприятиями 

- умение использовать новые природоохранные и 

ресурсосберегающие технологии и выявлять источники 

промышленных токсических выбросов 

 - приобрести теоретические и практические навыки по 

выявлению, предотвращению причин и последствий 

деградации компонентов биосферы, вызванными 

различными промышленными выбросами; 

- способность выявлять, предотвращению причин и 

последствий деградации компонентов биосферы, 

вызванными различными промышленными выбросами 

Не требуется Экологическая 

документация на 

предприятиях 

 БПЖК Өнеркәсіптегі 

экологиялық 

құжаттама 

5 3 Пән мазмұны: Өндіріс кәсіпорынның табиғатты қорғау 

қызметінің статистикалық есеп беру формаларымен 

таныстыру. Экологиялық құжатты жасау мен бекіту, 

толтыру реті. Кәсіпорындардың атмосферадағы ластағыш 

заттардың ШРШ нормативтер жобасын дайындау реті. 

Өнеркәсіптік 

экология 

Газдарды 

тазартудың 

техникалық 

жүйелері 
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Кәсіпорындардың су қойнауларына ластағыш заттардың 

ШРТ нормативтер жобасын дайындау реті. 

Кәсіпорындардың қалдықтарды шекті рауалды 

орналастырудың нормативтер жобасын дайындау реті. 

Оқу нәтижесі: 

- өнеркәсіптерде экологиялық жағдайды жақсарту 

шараларын дайындауды және ұсыныстар әзірлеуді білуі 

- өнеркәсіптік кәсіпорынының экологиялық паспортын 

рәсімдеу, құрастыру және дайындауды білуі 

- өнеркәсіптегі жасалатын экологиялық құжаттарды, 

есептерді және ұсыныстарды дайындай алуы 

- өнеркәсіптік кәсіпорында экологиялық паспорттын 

құрастыру, рәсімдеу, мемлекеттік статистикалық 

кәсіпорын есебінің басқа түрлерін жасай білуі 

- өнеркәсіптегі ауаға, топыраққа және суға тасталатын 

шығарындыларды есептеу әдістерін жүргізуде дағдысы 

болуы 

- өндірісте ақпараттық экологиялық құжаттармен жұмыс 

жасағанда дағдысы болуы 

 БД ВК Экологическая 

документация на 

предприятиях 

5 3 Содержание дисциплины: Формы статистической 

отчетности природоохранной деятельности 

промышленных предприятий, порядок заполнения, 

оформления и утверждения экологического паспорта. 

Порядок разработки проекта нормативов ПДВ 

загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии. 

Порядок разработки проекта нормативов ПДС 

загрязняющих веществ в водоемы на предприятии. 

Порядок разработки проекта нормативов ПДРО на 

предприятии.   

Результаты обучения: 

- знание оформления, подготовки экологического 

паспорта промышленного предприятия 

- знание разработки рекомендаций и мер по улучшению 

экологической ситуации в отрасли 

- умение работать с информативной экологической 

документацией на предприятии 

Промышленная 

экология 

Технические 

системы очистки 

газов 
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 - умение проводить необходимые расчеты при ведении 

всей требуемой экологической документации 

- способность осуществлять методы расчета выбросов в 

атмосферу, почву и воду в промышленности 

- способность анализировать мероприятия по улучшению 

экологического состояния на предприятии 

 БПЖК Атмосфералық 

ауаны қорғау 

5 3 Пән мазмұны: Атмосфералық ауаға сипаттама. 

Атмосфераның құрамы және құрылысы. Атмосфералық 

ауаның ластануы. Атмосфералық ауаны қорғаудың 

техникасы және технологиясы. Атмосфераға байланысты 

әлемдік экологиялық проблемалар. Атмосфералық ауаны 

бақылау әдістері. Әр түрлі отындарды жаққандағы 

экологиялық проблемалар. Атмосфераның негізгі 

ластағыштары. Атмосфераны ластайтын заттарды 

топтастыру. Улы шығарындылардың атмосферада 

таралуы. Атмосфералық ауаны қорғау заңдылықтары мен 

ережелері. 

Оқу нәтижесі: 

- атмосфераға зиянды заттардың таралуының негізгі 

заңдылықтарын, белгілі ластаушы көздерден шығатын 

ластаушыларды есептеу әдістерін білуі 

- атмосфералық ауаны қорғаудың заңдылықтары мен 

ережелерін жәнеатмосфералық ауаны қорғаудың 

техникасы және технологиясын білуі 

- ұйымдасқан көздерден шығатын зиянды заттарды 

есептеу, белгілі ластаушының төлем ақысын есептеу, бір 

көзден шығатын ластаушы заттардың таралуын есептей 

білу 

- ауа ортасының ластануына экологиялық баға беруді 

және жаңа табиғат қорғау және ресурс сақтау 

технологияларын қолдана білуі 

- атмосфераны ластайтын әртүрлі ұйымдасқан көздерден 

шығатын зиянды заттарды есептеуде дағдысы болуы 

- атмосферадағы жербетілік зиянды заттар 

концентрациясын және ШРШ есептеуде дағдысы болуы 

 

Өнеркәсіптік 

экология 

Газдарды 

тазартудың 

техникалық 

жүйелері 
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 БД ВК Охрана 

атмосферного 

воздуха 

5 3 Содержание дисциплины: Происхождение атмосферы и 

ее структуры. Виды загрязняющих веществ. Система 

стандартов в области охраны воздушного бассейна. 

Понятие предельно-допустимых выбросов временно-

согласованных выбросов. Расчет количества вредных 

веществ, поступающих в атмосферу от различных 

источников. Рассеивание вредных веществ в атмосфере. 

Характеристика выбросов. Методы и средства контроля. 

Состав атмосферного воздуха. Значение каждого 

компонента в атмосфере.   

Результаты обучения: 

- знание основных закономерностей распространения 

вредных веществ в атмосфере 

- знание методики расчета вредных веществ от различных 

стационарных источников загрязнения 

- умение проводить расчеты выбросов вредных веществ 

от организованных источников и расчеты платежей за 

данные загрязнения 

- умение проводить расчеты рассеивания выбросов 

вредных веществ от одиночного источника 

- способность расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу от различного рода организованных 

источников 

- способность расчета приземных концентраций вредных 

веществ и ПДВ в атмосфере 

Промышленная 

экология 

Технические 

системы очистки 

газов 

 БПЖК Газдарды 

тазалаудың 

техникалық 

жүйелері 

5 4 Пән мазмұны: Өндірістік газдарды шаңнан тазарту. 

Газдарды құрғақ инерционды тазалау аппараттары: 

циклондар, жалюзиялды шаңұстағыштар, күлұстағыштар-

түтінсорғыш. Шығарынды газдарды химиялық тазарту 

әдістері: өрттеу, каталитикалық нейтрализация; 

аппараттардың конструкциясы, пайдалану аймағы және 

процестің мәні. Газды шығарындылардың дезодорациясы; 

негізгі газ және бу тәрізді шығарындылардан тазарту 

әдістері; өндірстік газдарды тазарту әдістері 

(механикалық, физикалық, химиялық). 

Оқу нәтижесі: 

Атмосфералық 

ауаны қорғау 

Талап етілмейді 
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- газдарды тазалау әдісі құрғақ инерционды тазалау 

аппараттарын: циклондар, жалюзиялды шаңұстағыштар, 

күл ұстағыштар-түтін сорғыштарды білуі 

- шығарынды газдарды тазалаудың негізгі технологиялық 

үрдісін және зерттеу құралдарының жұмысын жасау 

принцептерін білуі 

- тазартудың қазіргі әдістерін қолдануды және ауа 

ортасының ластануына экологиялық баға бере білуі 

- газды тазалау үрдісі үшін технологиялық сызбаларды 

оқуды және құралдардан таңдау жасауды жүргізе білуі 

- шығарынды газ қалдықтарын тазалаудың әртүрлі 

әдістерін сауатты қолдануда дағдысы болуы 

- шығарынды газдарды тазалау үшін негізгі 

технологиялық қондырғыларды есептеулерде дағдысы 

болуы 

 БД ВК Технические 

системы очистки 

газов 

5 4 Содержание дисциплины: Очистка промышленных газов 

от пыли. Аппараты сухой инерционной очистки газов: 

циклоны, прямоточные циклоны, батарейные циклоны, 

жалюзийные пылеуловители, дымосос-золоуловитель. 

Химические методы очистки отходящих газов: 

дожигание, каталитическая нейтрализация; конструкция 

аппаратов, сущность процессов и области применения. 

Дезодорация газовых выбросов; системы очистки от 

основных газообразных выбросов; методы очистки 

промышленных выбросов (механические, физические, 

химические).   

Результаты обучения: 

- знание аппаратов сухой инерционной очистки газов: 

циклоны, прямоточные циклоны, батарейные циклоны, 

жалюзийные пылеуловители, дымосос-золоуловитель 

- знание основных технологических процессов по очистке 

отходящих газов и работе используемого оборудования 

- умение оценивать экологическое загрязнение воздушной 

среды и примение методов очистки 

- умение читать технологические схемы и производить 

подбор оборудования и процесса для необходимой 

Охрана 

атмосферного 

воздуха 

Не требуется 
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очистки газов 

- способность грамотно разбираться в применении 

различных методов очистки отходов газов 

- способность расчитать основные технологические 

оборудования для очистки отходящих газов 

10 БП ЖК Кәсіпорын 

экономикасы 

5 4 Пәннің мазмұны: Кәсіпорын – экономиканың негізгі 

буыны. Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. 

Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті ұйымдастыру. 

Кәсіпорынның негізгі және айналым қорлары. Ұйымның 

еңбек ресурстары. Кәсіпорынның даму стратегиясы. 

Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. 

Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің сапасы және 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Ұйымның 

ииновациялық және инвестициялық қызметі. 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің тиімділігін 

бағалау.  

Оқу нәтижесі: 

- кәсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар мен 

үрдістердің мәнін, олардың өзара байланысы,өзара 

тәуелділігін, оларды жүйелеу мен модельдеуді білуі 

- кәсіпорын, құрылымдық бөлімшелері жұмысының 

негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері, 

шаруашылық объектісі ретіндегі кәсіпорынның мәнін білу 

- кәсіпорын ұйымдық, өндірістік құрылымын 

талдау,басқаруды ресурстарды пайдалану негізгі,айналым 

капиталы кәсіпорын экономикалық жағдайына талдай 

білу  

- шығындар-нәтижелер өлшемі бойынша өндіріс 

шығындарының тиімділігін, сондай-ақ өсу факторларын 

және оларды жақсы пайдалану мүмкіндіктерін анықтай 

білу  

- кәсіпорынның ресурстарын басқару, оның қызметінің 

қаржылық нәтижелерін қалыптастыру, инвестициялық 

қызметті ұйымдастыру қабілеті 

- өнімнің сапасын арттыру, сертификаттау негізінде 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару қабілеті, 

Бизнес негіздері Өндірістік 

менеджмент 
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факторлардың әсерін анықтау 

10 БД ВК Экономика 

предприятия 

5 4 Содержание дисциплины: Предприятие – основное звено 

экономики. Производственная и организационная 

структура организации. Типы производства и организация 

производственного процесса. Основные и оборотные 

фонды предприятия. Трудовые ресурсы организации. 

Стратегия развития предприятия. Издержки производства 

и себестоимость продукции. Ценовая политика 

предприятия. Качество продукции и 

конкурентоспособность предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность организации. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Результаты обучения: 

- знание теоретических и методологических основ 

функционирования предприятия в экономике, принципы 

и методы регулирования деятельности предприятия  

- знание основных технико-экономических показателей 

работы предприятия его структурных подразделений, 

сущности предприятия как объекта хозяйствования  

- умение анализировать организационную и 

производственную структуру предприятия и управления, 

использования ресурсов: основного и оборотного 

капитала 

- умения определять эффективность издержек 

производства по критерию затраты – результаты, 

факторов роста и возможностей их лучшего 

использования 

- способность управления ресурсами предприятия, 

формирования финансовых результатов его деятельности, 

в организации иннвестиционной деятельности 

- способность управлять конкурентоспособностью 

предприятия на основе повышения качества, сертификации 

продукции, определять влияние факторов 

Основы бизнеса Менеджмент  

производства 

11 БП ЖК Өндірістік 

менеджмент 

5 5 Пәннің мазмұны: Өндірістік менеджменттің мәні. 

Өндірістік менеджменттің негізгі функциялары. 

Өндірістік менеджменттің ғылым ретіндегі 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Талап етілмейді 
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эволюциясының кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы. 

Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның ішкі және 

сыртқы ортасы. Өндірістік процесс және оның 

кәсіпорында жіктелуі. Өнім сапасының стандарттары. 

Өнімнің сапасын бағалау әдістемесі. Шығарылатын 

өнімнің ақауы және оны бағалау және есепке алу 

тәсілдері. 

Оқу нәтижесі: 

- өндіріс пен менеджментті ұйымдастыру негізгі 

принциптері, формалары, әдістері, персоналды басқару 

негіздері, өндірістік процесс, жіктелуі білуі керек  

- кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелер жұмысының 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, шаруашылық 

жүргізу объектісі ретіндегі кәсіпорын мәнін білу 

- шығындар өлшемі бойынша өндіріс шығындарының 

тиімділігін анықтай білу-нәтижелер, өсу факторлары және 

оларды жақсы пайдалану мүмкіндіктерн білуі 

 - өндірістік үрдістер нәтижелерін практикалық қызметте, 

басқару міндеттерін, өндірістік менеджмент тәсілдерін 

пайдалану, экономикалық негіздерін істей білу 

- өндірістік, инновациялық процестерді бағалау 

әдістемелерін пайдалана отырып, практикалық есептер 

мен жағдайларды шешу үшін материалды қолдану 

қабілеті 

 - бәсекеге қабілетті өндірісті қалыптастыру, персоналды 

басқару, іс жүргізу, ұйымдастыру, өндірісті басқару 

әдістерін пайдалану қабілеті 

11 БД ВК Менеджмент 

производства 

5 5 Содержание дисциплины: Сущность производственного 

менеджмента. Основные функции производственного 

менеджмента. Этапы эволюции производственного 

менеджмента как науки. Структура управленческого 

цикла. Сущность предприятия и организации. Внутренняя 

и внешняя среда предприятия. Производственный 

процесс и его классификация на предприятии. Стандарты 

качества продукции. Методика оценки качества 

продукции. Брак выпускаемой продукции и способы его 

Экономика 

предприятия 

Не требуется 
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оценки и учета. 

Результаты обучения: 

- знание основополагающих форм организации 

производства и менеджмента, основ управления 

персоналом, производственным процессом и его 

классификацию  

- знание способов управления, показателей 

эффективности инновационных процессов предприятия 

как объекта хозяйствования и его роль в экономике 

- умение использовать результаты производственных 

процессов в деятельности, приемы производственного 

менеджмента для решения управленческих задач  

- умение анализировать данные для решения 

организационно управленческих проблем и процессов 

предприятия, с использованием экономических наук 

- способность применения материала для решения 

практических задач и ситуаций с использованием методик 

оценки производственных и инновационных процессов- 

способность в формировании конкурентоспособного 

производства, управления персоналом, 

делопроизводством, использованию методов управления 

производством 

 БПТК Өнеркәсіптік 

экологиялық 

бақылау 

3 3 Пәннің мазмұны: Фондық ластану. Табиғи обьектілерді 

іріктеу, алдын-ала дайындау, сақтау. Дүниежүзілік 

метеорологиялық ұйым. Қазақстанның экологиялық 

мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесі. 

Экологиялық бақылау мен жоспарлаудың негізгі 

шараларын қарастыру. Экологиялық менеджментті 

ұтымды ету үшін мемлекеттік реттеу құралдарын қолдану 

мүмкіндіктерін зерттеу.  Табиғи ортаны 

оңтайландырудың теориялық негіздерін нығайту. 

Мемлекеттік өндірісті басқару негіздері. Мониторингті 

ұйымдастыру, құрылымы. 

Оқу нәтижесі: 

- регламентке сәйкес технологиялық процессті, қоршаған 

ортаға әсер етудің негізгі параметрлерін өлшеуге 

Талап етілмейді Өрт қауіпсіздігі 

негіздері 
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арналған техникалық құралдарды білуі;  

- кәсіпорында өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге 

асыруға арналған жаңа жабдықтар мен бағдарламалық 

қамтамасыз етуді білуі; 

- қоршаған ортаны қорғау және технологиялық 

процестердің жағымсыз әсерін азайту тұрғысынан 

технологиялық процесті талдай алуы; 

- жаңа жабдықты, оның техникалық жай-күйін талдау, 

жабдықтар мен жаңа бағдарламалық құралдардың 

техникалық жай-күйін тексере алуы; 

- регламентке сәйкес технологиялық процесті жүзеге 

асыру, шикізат пен өнім қасиеттерін өлшеу үшін 

техникалық құралдарды пайдалану қабілеттілігі; 

- өнеркәсіптегі энергия және ресурс үнемдеуші 

технологияларды моделдеу қабілеті. 

 БД КВ Промышленный 

экологический 

контроль 

3 3 Содержание дисциплины: Основы государственного 

производственного контроля. Организация и структура 

мониторинга. Фоновое загрязнение окружающей среды. 

Отбор проб природных обьектов, предварительная 

подготовка, консервация и хранение. Всемирная 

метеорологическая организация. Организации 

обьединенных наций. Единая государственная система 

экологического мониторинга Казахстана. Рассмотрение 

основных мероприятий контроля и планирования в 

экологии. Изучение возможностей применения 

инструментов государственного регулирования для 

рационализации природопользования. 

Результаты обучения: 

- знание технологического процесса в соответствии с 

регламентом, технических средств для измерения 

основных параметров воздействия на окружающую среду;  

- знание нового оборудования и программного 

обеспечения для осуществления производственного 

экологического контроля на предприятии;  

- умение анализировать технологический процесс с точки 

зрения охраны окружающей среды и снижения 

Не требуется Основы 

пожарной 

безопасности 
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негативного воздействия технологических процессов;  

- умение анализировать новое оборудование, его 

техническое состояние, проверить техническое состояние 

оборудования и новых программных средств;  

- способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом, использовать технические 

средства для измерения свойств сырья и продукции; 

- способность моделировать энерго- и 

ресурсосберегающие технологии в промышленности. 

 БПТК Экологиялық 

нормалау негіздері 

және сараптау 

5 3 Пән мазмұны: Экологиялық нормалау түсінігі. Санитарлы 

гигиеналық экожүйе нормасы. Химиялық, биологиялық, 

физикалық ластану негіздері және олардың  нормалау 

әсері. Экожүйедегі экологиялық нормалау жүктемесі. 

Қазақстан Республикасының табиғат пайдалануын 

нормалау. Сапа нормалары: санитарлық-гигиналық, 

экологиялық, өндірістік-шаруашылық және уақытылы. 

Экологиялық сараптау және оның түрлері. Қазақстан 

Республикасындағы экологиялық сараптауды нормалық-

методикалық қамтамасыз ету. Экологиялық сараптаудың 

обьектісі және субьектісі. 

Оқу нәтижесі: 

- экологиялық қызмет түрлері және қоршаған ортаны 

қорғау принципі мен ережесін білуі 

- өнеркәсіпті ұйымдастырғандағы экологиялық қауіпті 

бағалауды және қоршаған ортаны қорғау құжаттың 

нормативін білуі 

- қоршаған ортаға әртүрлі қызмет түрлерінің бағасын 

жүргізуді және дұрыс нормалық құжатты пайдалана 

алуды 

- қоршаған ортаның сапа құрамына инструменталды 

қадағалау жүргізуді білуі 

- әртүрлі өнеркәсіптердің қоршаған ортаға әсерін бағалау, 

экспертиза, төлқұжаттау және аудит жүргізуде дағдысы 

болуы 

- қоршаған ортаның теориялық және практикалық 

сапасын бақылауды, қоршаған орта сапа нормативін, 

Талап етілмейді Талап етілмейдй 
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инструменталды  құрамын қадағалау дағдысы болуы 

 БД КВ Основы 

экологического 

нормирования и 

экспертиза 

5 3 Содержание дисциплины: Понятие экологического 

нормирования. Санитарно-гигиеническое и экосистемное 

нормирование. Особенности химического, физического и 

биологического загрязнения и нормирования их 

воздействия. Нормирование экологической нагрузки на 

экосистему. Нормирование природопользования в РК. 

Нормативы качества: санитарно-гигиенические, 

экологические, производственно-хозяйственные и 

временные. Экологическая экспертиза и ее виды. 

Нормативно-методическое обеспечение экологической 

экспертизы в РК. Объекты и субъекты экологической 

экспертизы.   

Результаты обучения: 

- знание видов экологической деятельности и 

нормативную документацию по охране окружающей 

среды 

- знание оценки экологического риска при организации 

производства и принципы и правила охраны окружающей 

среды 

- умение проводить оценку воздействия различных видов 

деятельности на окружающую среду 

- умение проводить оценку качества окружающей среды 

средствами инструментального контроля 

- способность проводить контроль качества окружающей 

среды с использованием норм и правил нормативной 

документации, средств инструментального контроля 

- способность проводить экспертизы, паспортизации и 

аудита и оценки воздействия на окружающую среду 

различных производств 

Не требуется Не требуется 

 БПТК Өрт қауіпсіздігі 

негіздері 

5 4 Пәннің мазмұны: Өрт қауіпсіздігі негіздері туралы жалпы 

түсінік. Жарылу қаупі бар аумақтардың категориясы. 

Жанудың түрлері. Өрттің шығу себептері. Өрттің адам 

ағзасына әсер ететін қауіпті факторлары. Өрттен 

қорғаныс шаралары. Өртке қарсы кедергілер. Өрт сөндіру 

материалдары. Автоматты өрт сөндіру құрылғылары. ҚР 

Талап етілмейді Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

өртке қарсы 

қорғау 
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өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өрт сөндіру тәсілдері. 

Өрт қауіпсіздігін жобалау мен іске асыру. 

Оқу нәтижесі: 

- өрт сөндірудің әдіс тәсілдерін, өрт қауіпсіздігі 

төңірегіндегі заңдық және нормативті-техникалық 

актілерді білуі;   

- заттар мен материалдардың өртке қауіптілігін, 

көрсеткіштерін,  өрт сөндірудің құралдары мен тәсілдерін 

білуі; 

- өрттің қауіптілігі мен зияндылығын бағалау, өрт 

жарылыс қауіпсіздігі жөнінде инженерлік есептеулерді 

жүргізудің әдістерін жасай алуы;  

- өрт жарылыс кезінде адамдарды эвакуациялауды жасай 

алуы; 

- өрт жарылыс қауіпсіздігі төңірегіндегі білімін тиімді 

пайдалану қабілеті;   

- өрт жарылыс қауіпсіздігі төңірегіндегі білімділік 

деңгейін жоғарлатуда өзінің жоғарғы мүмкіндіктерін іске 

асыру қабілеті. 

 БД КВ Основы пожарной 

безопасности 

5 4 Содержание дисциплины: Общие понятия об основах 

пожарной безопасности. Категория взрывоопасных 

территорий. Виды горения. Причины возникновения 

пожара. Факторы риска пожара, влияющие на организм 

человека. Меры пожарной защиты. Противопожарные 

барьеры. Пожарные материалы. Устройства 

автоматического пожаротушения. Обеспечение пожарной 

безопасности в РК. Способы тушения пожаров. 

Проектирование и реализация пожарной безопасности. 

Результаты обучения: 

- знание методов тушения пожаров, законодательные и 

нормативно-технические акты в области пожарной 

безопасности; 

- знание противопожарную опасность веществ и 

материалов, показания, средства и способы 

пожаротушения. 

- умение разрабатывать методы оценки опасности и 

Не требуется Пожарная 

защита зданий и 

сооружений 
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вредности пожара, проведения инженерных расчетов по 

взрывопожароопасности;  

- умение эвакуировать людей при пожаре; 

- способность эффективно использовать знания в области 

взрывопожароопасности; 

- способность реализовать свои высокие возможности в 

повышении уровня образованности в области 

взрывопожароопасности. 

 БПТК Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

өртке қарсы қорғау 

5 5 Пәннің мазмұны: Құрылыс материалдардың, 

конструкциялардың, ғимараттардың, құрылыстардың 

бөлімдерінің өрт-техникалық жіктелуі. Құрылыс 

материалдардың өрттік қауіптілігі: жануы, тұтануы, түтін 

пайда болуының қабілеттілігі мен уыттылығы.  Құрылыс 

материалдарының жанғыштығы. Құрылыс 

құрастырмалардың өртке төзімділігін есептеудің негізгі 

принциптері. Өндірістік кәсіпорынның бас жоспарын 

жасау кезіндегі өртке қарсы талаптар. Өрт кезіндегі 

эвакуациялық шығулар мен жолдар. Өрттерді сөндіру 

тәсілдері және құралдары. 

Оқу нәтижесі: 

- қалалар мен елді мекендерді, ғимараттар мен 

құрылыстарды жоспарлау және салу талаптарын білуі;  

- өрт қауіпсіздігі талаптары бар нормативтік-құқықтық 

және нормативтік-техникалық құжаттарды қамтитын 

негізгі ақпарат көздерін білуі;  

- құрылыс материалдары мен конструкцияларының өрт 

қауіптілігі мен отқа төзімділігін өлшемдер бойынша 

анықтай алуы;  

- ғимараттардың құрылыс материалдары мен 

құрылымдарын олардың өрт қауіптілік факторларын 

ескере отырып таңдауды түсіндіре алуы; 

- объектілердің белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарына 

сәйкестігін растау бойынша жұмысты орындау қабілеті; 

- құрылыс материалдарының өрт қауіптілігінің түрін 

көрсететін сипаттамаларды келтіру қабілеті. 

 

Өрт қауіпсіздігі 

негіздері 

Өндірістік 

санитария 
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 БД КВ Пожарная защита 

зданий и 

сооружений 

5 5 Содержание дисциплины: Пожарно-техническая 

классификация строительных материалов, конструкций, 

частей зданий, сооружений. Пожарная опасность 

строительных материалов: горение, воспламенение, 

способность и токсичность к образованию дыма. 

Горючесть строительных материалов. Основные 

принципы расчета противопожарной устойчивости 

строительных конструкций. Противопожарные 

требования при составлении генерального плана 

производственного предприятия. Эвакуационные выходы 

и пути при пожаре. Способы и средства тушения 

пожаров. 

Результаты обучения: 

- знание требований к планировке и застройке городов и 

населенных пунктов, зданиям и сооружениям; 

- знание основных источников информации, содержащие 

нормативно-правовые и нормативно- технические 

документы с требованиями пожарной безопасности;  

- умение определять пожарную опасность и 

огнестойкость строительных материалов и конструкций 

по критериям;  

- умение объяснять выбора строительных материалов и 

конструкций зданий с учетом фактора их пожарной 

опасности;  

- способность выполнения работы по потверждению 

соответствия объектов установленном требованиям 

пожарной безопасности; 

- способность приведение характеристик, указывающие 

на вид пожарной опасности строительных материалов. 

Основы 

пожарной 

безопасности 

Производственн

ая санитария 

 БПТК Өндірістік желдету 5 5 Пәннің мазмұны: Желдету туралы жалпы түсінік. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосферасы. 

Өнеркәсіптік ағындардың аэродинамикасы. Өндірістік үй-

жайлардың жылу режимі. Өндірістік ортаның 

метеорологиялық жағдайлары. Өндірістік үй-жайлардың 

аэрациясы. Ауа құбырларының аэродинамикалық 

кедергісі. Тарту көздері. Желдету желілері. Жергілікті 

Талап етілмейді Өндірістік 

токсикология 

негіздері 
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желдету. Желдету желісінде ауаны таратуды басқару. 

Желдету жүйелерін техникалық сынау және пайдалану. 

Ауаны кондиционерлеу жүйесі. Оқу нәтижесі: 

- өнеркәсіптік желдету есептерін шешу әдістерін, желдету 

ағындары аэрмеханикасының қазіргі жағдайын білуі;  

- жұмыс орындарында желдету құралдарымен 

нормативтік атмосфералық жағдайларды жасау тәсілдері 

мен құралдарын білуі; 

- өндірістік объектілердің вентиляциясын жобалау және 

басқару міндеттерін шешу, үй-жайларды желдетудің 

есептік сызбаларын және тәсілдерін құра алуы; 

- ауа құбырларының аэродинамикалық параметрлерін 

есептеу, ауаның қажетті мөлшерін анықтай алуы; 

- жобалау жұмысы және желдету жүйелерінің жұмысын 

сипаттайтын параметрлерді өлшеу қабілеті; 

- желдету жүйелерін есептеу және жобалаудың қазіргі 

заманғы компьютерлік бағдарламаларын қолдану 

қабілеті. 

 БД КВ Промышленная 

вентиляция 

5 5 Содержание дисциплины: Общее понятие о вентиляции. 

Атмосфера промышленных предприятий. Аэродинамика 

промышленных потоков. Тепловой режим 

производственных помещений. Метеорологические 

условия производственной среды. Аэрация 

производственных помещений. Аэродинамическое 

сопротивление воздухопроводов. Источники тяги. 

Вентиляционные сети. Местная вентиляция. Управление 

распределением воздуха в вентиляционной сети. 

Технические испытания и эксплуатация вентиляционных 

систем. Система кондиционирований воздуха.  

Результаты обучения: 

- знание методов решения задач промышленной 

вентиляции, современных состояний аэромеханики 

вентиляционных потоков; 

- знание способов и средства создания нормативных 

атмосферных условий на рабочих местах средствами 

вентиляции. 

Не требуется Основы 

промышленной 

токсикологии 
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- умение решать задачи проектирования и управления 

вентиляцией промышленных объектов, составлять 

расчетные схемы и способы проветривания помещений; 

- умение рассчитывать аэродинамические параметры 

воздухопроводов, определять потребное количество 

воздуха; 

- способность измерения параметров, характеризующих 

работу вентиляционных систем при их наладке и 

регулировании; 

- способность использования современных компьютерных 

программ расчета и проектирования систем вентиляции. 

 БПТК Өндірістік 

санитария 

5 6 Пәннің мазмұны: Өндіріс санитариядағы негізгі ұғымдар. 

Өндірістік кәсіпорындарға санитарлы-гигиеналық және 

санитарлы-техникалық талаптар. Өндірістік 

кәсіпорындардағы жылыту жүйесіне, вентиляция және 

ауаны желдету, сумен қамту мен канализация жүйесіне 

қойылатын санитарлық нормалар. Өндірістік 

микроклимат. Ауадағы зиянды заттардан қорғау. 

Өндірістік жарықтандыру. Ағзаның жағдайына өндірістік 

метеорологиялық қасиеттердің тигізетін әсері. 

Өнеркәсіптік жобалаудың санитарлық нормалары. Жұмыс 

орнындағы микроклимат.  

Оқу нәтижесі: 

- қоршаған ортаның ластану факторларын (биологиялық, 

химиялық және физикалық), құрылымы мен 

ерекшеліктерін және өмір тіршілігі қауіпсіздігін білуі; 

- адам денсаулығына жағымсыз әсер ететін қоршаған 

ортаның ластану факторларының сипаттамаларын, 

құрылымы мен ерекшеліктерін білуі; 

- қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына зиян 

тигізетін өндірістік санитарияның зерттелетін 

объектілеріне сараптама-аналитикалық талдау жасай 

алуы; 

- жұмыс орнындағы еңбек жағдайын бағалау және талдай 

алуы; 

- зиянды факторлардың әсерін рұқсат етілген мәндерге 

Өндірістік 

желдету 

Өндірістік 

токсикология 

негіздері 
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дейін төмендететін құралдарды таңдау және есептеу 

жүргізу қабілеті; 

- зиянды факторлардың әсерінен қорғаудың оңтайлы 

тәсілдерін таңдау, аспаптармен жұмыс істеу және зиянды 

факторлардың параметрлерін өлшеу қабілеті. 

 БД КВ Производствен 

ная санитария 

5 6 Содержание дисциплины: Основные понятия 

производственной санитарии. Санитарные нормы, 

регламентирующие санитарно-гигиенические и 

санитарно-технические требования к промышленным 

предприятиям. Санитарные нормы, предусмотренные к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, к 

водоснабжению и канализации промышленных 

предприятий. Производственный микроклимат. Защита от 

вредных веществ в воздухе. Влияние производственных 

метеорологических условий на состояние организма. 

Санитарные нормы промышленного проектирования. 

Микроклимат рабочей среды. 

Результаты обучения: 

- знание факторов загрязнения окружающей среды 

(биологических, химических и физических), структуру и 

особенности и безопасность жизнедеятельности; 

- знание характеристики, структуру и особенности 

факторов загрязнения окружающей среды, оказывающих 

негативное воздействие на здоровье человека. 

- умение выполнять экспертно-аналитическую оценку 

исследуемых объектов, включая анализ степени их 

опасности для людей и окружающей среды; 

- умение оценки и анализа состояния условий труда на 

рабочем месте; 

- способность производить выбор и расчет средств, 

снижающих действия вредных факторов до допустимых 

значений; 

- способность выбирать оптимальные и 

приемлемые способы защиты от действия 

вредных факторов, работать с приборами, измерять 

параметры вредных факторов.  

Промышленная 

вентиляция 

Основы 

промышленной 

токсикологии 

http://reftop.ru/rabochaya-programma-disciplini-opd-f-zashita-cheloveka-i-sredi.html
http://reftop.ru/rabochaya-programma-disciplini-opd-f-zashita-cheloveka-i-sredi.html
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 БПТК Өндірістік 

токсикология 

негіздері 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Токсикология туралы жалпы түсінік. 

Ксенобиотиктер туралы түсінік. Ағзадағы химиялық 

заттардың кумуляциясы. Ағзаға түскен бөгде заттардың 

токсикокинетикасы. Улылық және өнеркәсіптік 

токсиканттардың қауіптілігі.  Химиялық элементтердің, 

органикалық қосылыстардың және кейбір тірі 

организмдерінің тіршілік әрекетінің өнімдерінің жоғары 

уыттылығы мен улылығы. Химиялық заттардың ШРД, 

ШРК түсінігі. Экологиялық улылық және экотоксикалық 

эффект. Ағзаға токсиканттардың әсерінің себептері.  

Оқу нәтижесі: 

- қоршаған ортаның ластану факторларының жалпы 

сипаттамасын, құрылымын және ерекшелігін, зиянды 

заттардың қауіптілік класы бойынша жіктелуін білуі; 

- токсикалық заттардың ағзаға әсерінің негізгі 

реакцияларын, қауіптілік бойынша улы заттардың 

жіктелуін білуі; 

- өндірістік улармен уланғанда алғашқы медициналық 

көмек көрсете алуы; 

- өндірістік және қоршаған ортаны сауықтыру және 

қорғау бойынша іс-шараларды әзірлеу кезінде алған 

білімдерін пайдалана алуы; 

- адамның және оның қызметінің тіршілік ортасымен 

өзара әрекеттесуін талдау қабілеті; 

- химиялық және уытты токсикологиялық заттармен 

қауіпсіз жұмыс жасау қабілеті. 

Химиялық және 

биологиялық 

қауіпсіздік 

негіздері 

Талап етілмейді 

 БД КВ Основы 

промышленной 

токсикологии 

5 7.1 Содержание дисциплины: Общие представления о 

токсикологии. Понятие о ксенобиотиках. Параметры 

острой токсичности. Кумуляция химических веществ в 

организме, методы еѐ оценки. Токсичность и опасность 

промышленных токсикантов Повышенная токсичность; 

ядовитость отдельных химических элементов, 

органических соединений, продуктов жизнедеятельности 

живых организмов. Понятие о ПДК, ПДД химических 

веществ. Экотоксичность и экотоксический эффект. 

Отдалѐнные последствия воздействия токсикантов на 

Основы 

химической и 

биологической 

безопасности                                                                                                                                                                                              

Не требуется 
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организм.  

Результаты обучения: 

- знание классификацию отравляющих веществ по 

классам опасности, реакцию основных функциональных 

систем организма на воздействие токсичных веществ;  

- знание специфику и механизм токсического действия 

вредных веществ и комбинированного действия вредных 

факторов. 

- умение оказать первую медицинскую помощь при 

отравлений промышленными ядами; 

- умение использовать приобретенные знания при 

разработке мероприятий по оздоровлению и защите 

производственной и окружающей среды. 

- способность анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания; 

- способность безопасной работы с химическими и 

токсикологическими отравляющими веществами. 

 БПТК Химиялық және 

биологиялық 

қауіпсіздік 

негіздері 

5 4 Пәннің мазмұны: Адам өміріндегі химиялық және 

биологиялық қауіпсіздік туралы жалпы түсінік. 

Химиялық қауіпті объектілер. Авариялық-қауіпті 

химиялық заттар. Химиялық қару. Химиялық оқ-дәрілер 

және аспаптар. Зақымдану ошағында химиялық барлауды 

ұйымдастыру және жүргізу. Жұқтыру көзін оқшаулау 

және жою. Биологиялық қару. Экономиканың химиялық 

және биологиялық қауіпті объектілерінде төтенше 

жағдайларда халықты қорғау.  

Оқу нәтижесі: 

- химиялық өнеркәсіп қалдықтарының жіктелуін және 

оларды зарарсыздандыру әдістерін, биологиялық қауіпті 

және зиянды өндірістік факторларды білуі; 

- өндірістік және қоршаған ортаның химиялық және 

биологиялық ластануының алдын алу және 

бейтараптандырудың негізгі әдістерін білуі; 

- химиялық-технологиялық және табиғи жүйелердің жай-

күйіне талдау жүргізе алуы; 

- химиялық және биологиялық қауіпсіздік бойынша 

Талап етілмейді Тіршілік 

қауіпсіздігінің 

медициналық-

биологиялық 

негіздері 
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әртүрлі қорғаныс іс-шараларының кешенін пайдалана 

алуы; 

- химиялық және биологиялық қауіпті заттармен қауіпсіз 

жұмыс істеу қабілеті; 

- өндірістік және табиғи ортаның химиялық және 

биологиялық ластануының салдарларын болдырмау 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу қабілеті. 

 БД КВ Основы 

химической и 

биологической 

безопасности 

5 4 Содержание дисциплины: Общие понятия о химической и 

биологической безопасности в жизнедеятельности 

человека. Химически опасные объекты. Аварийно-

опасные химические вещества. Химическое оружие. 

Химические боеприпасы и приборы. Организация и 

ведение химической разведки в очаге поражения. 

Локализация и ликвидация источника заражения. 

Биологическое оружие. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях на химически и биологически 

опасных объектах экономики.  

Результаты обучения: 

- знание классификацию отходов химической 

промышленности и методов их обезреживания, 

биологических опасных и вредных производственных 

факторов;  

- знание основных методов профилактики и 

нейтрализации химического и биологического 

загрязнения производственной и окружающей среды; 

- умение проводить анализ состояния химико-

технологической и природных систем; 

- умение использовать комплекс разнообразных 

защитных мероприятий по химической и биологической 

безопасности; 

- способность безопасной работы с химически и 

биологически опасными веществами; 

- способность разработки мероприятий по 

предотвращению последствий химического и 

биологического загрязнения производственной и 

природной сред. 

Не требуется Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 
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 БПТК Тіршілік 

қауіпсіздігінің 

медициналық-

биологиялық 

негіздері 

5 5 Пәннің мазмұны: Қоршаған ортаға тірі организмдердің 

бейімделу формалары. Ағза күрделі биожүйе ретінде. 

Анализаторлар туралы түсінік. Сандық және сапалық 

механизмдер. Жүйке жүйесінің қысқаша сипаттамасы. 

Өндіріс орындары жағдайында адамға зиянды әсер ететін 

шектеулі рұқсат етілген зиянды және қауіпті факторларды 

анықтау. Өндірістік ғимарат ауасындағы зиянды 

заттардың құрамын анықтаудың негізгі әдістері. Кәсіби 

аурулар. Бейімделу. Иммунитет түсінігі.  

Оқу нәтижесі: 

- зақымдаушы факторлардың сипаттамасын, адам 

ағзасына төмен температураның әсер ету механизмін, 

жоғары және төмен ауа қысымын білуі; 

- қауіпті факторлардың әсер етуі жағдайында физикалық 

жүктемелермен байланысты жұмыстарды орындау 

ерекшеліктерін білуі; 

- ағзаның физиологиялық функцияларының қалыптасуы 

мен реттелуінің заңдылықтарын бағалау және түсіндіре 

алуы;  

- техногендік төтенше жағдайлардың пайда болуы мен 

даму ықтималдығының көрінісін болжай алуы; 

- өндіріс пен тұрмыстың нақты жағдайларында әр түрлі 

зиянды және жарақаттану қаупі бар факторлар үшін 

гигиеналық нормаларды қолдана алу қабілеті; 

- жарақат алған және/ немесе терминалдық жағдайларда 

зардап шеккендерге көмек көрсете алу қабілеті; 

Химиялық және 

биологиялық 

қауіпсіздік 

негіздері 

Радиациялық 

қауіпсіздік 

негіздері 

 БД КВ Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 5 Содержание дисциплины: Формы приспособления живых 

организмов к окружающей среде. Организм как сложная 

биосистема. Понятие об анализаторах. Механизмы 

количественного и качественного анализа. Краткая 

характеристика нервной системы. Оценка реакций 

организма на воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. Понятие иммунитета.  

Результаты обучения: 

- знание характеристик поражающих факторов, механизм 

воздействия на организм человека низких температур, 

Основы 

химической и 

биологической 

безопасности                                                                                                                                                                                              

Основы 

радиационной 

безопасности 
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повышенного и пониженного давления воздуха; 

- знание особенностей выполнения работ, связанных с 

физическими нагрузками, в условиях воздействия 

опасных факторов, признаки травм и терминальных 

состояний; 

- умение оценивать и объяснять закономерности 

формирования и регуляции физиологических функций 

организма; 

- умение прогнозировать отражение вероятности 

появления и развития техногенных чрезвычайных 

ситуации;  

- способность  использовать гигиенических норм для 

различных вредных и травмоопасных факторов в 

конкретных условиях производства и быта; 

- способность оказывать помощь пострадавшим, 

получившим травмы и/ или находящимся в терминальных 

состояниях; 

 БПТК Радиациялық 

қауіпсіздік 

негіздері 

5 6 Пәннің мазмұны: Радиоактивтілік туралы жалпы түсінік. 

Радиоактивтілік құбылысы. Иондаушы сәулелену 

көздерімен жұмыс істеу кезінде радиациялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету. Радиоактивті сәулеленудің биологиялық 

объектілермен өзара әрекеттесуі. Қоршаған ортаның 

радиоактивті ластану көздері. Иондаушы сәулеленуден 

қорғау. Радиациялық бақылаудың әдістері мен аспаптары. 

Радиациялық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілері. 

Оқу нәтижесі: 

- қоршаған ортаның радиоактивті ластануының табиғи 

және техногендік көздерін білуі;  

- иондаушы сәулеленудің биологиялық объектілермен 

өзара әрекеттесу механизмдері; радиоактивті заттардың 

пайда болу және ыдырау процестерін білуі; 

- иондаушы сәулеленуден қорғау есебін жүргізу, олардың 

радиациялық қауіпсіздігі тұрғысынан қоршаған орта 

обьектілеріне талдау жүргізе алуы; 

- электромагниттік сәулеленудің қоршаған ортаға әсеріне 

бағалау жүргізе алуы; 

Химиялық және 

биологиялық 

қауіпсіздік 

негіздері 

Талап етілмейді 
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- дозиметрлік аспаптармен жұмыс істеуге қабілеті; 

- радиоактивті көздер мен электромагниттік сәуле шығару 

көздерінен дозаның қуатын өлшеу қабілеті. 

 БД КВ Основы 

радиационной 

безопасности 

5 6 Содержание дисциплины: Общие понятия о 

радиоактивности. Явление радиоактивности. Обеспечение 

радиационной безопасности при работах с источниками 

ионизирующих излучений. Взаимодействие 

радиоактивных излучений с биологическими объектами. 

Источники радиоактивного загрязнения окружающей 

среды. Защита от ионизирующего излучения. Методы и 

приборы радиационного контроля. Правовые аспекты 

радиационной безопасности. 

Результаты обучения: 

- знание дозиметрию ионизирующих излучений, 

природных и техногенных источников радиоактивного 

загрязнения окружающей среды;  

- знание механизмы взаимодействия ионизирующего 

излучения с биологическими обьектами;  

- умение проводить расчеты защиты от ионизирующего 

излучения, анализ обьектов окружающей среды с точки 

зрения их радиационной безопасности; 

- умение производить оценку воздействия 

электромагнитного излучения на окружающую среду; 

- способность работы с дозиметрическими приборами; 

- способность измерения мощности дозы от 

радиоактивных источников и источников 

электромагнитных излучений. 

Основы 

химической и 

биологической 

безопасности                                                                                                                                                                                              

Не требуется 

 БПТК Техника және 

технология 

қауіпсіздігі 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Техника және технология қауіпсіздігіне 

қойылатын жалпы талаптар. Механизация кезіндегі еңбек 

қауіпсіздігі. Өндірісті автоматтандыру кезіндегі еңбек 

қауіпсіздігі. Электр газбен дәнекерлеу жұмыстарының 

қауіпсіздігі. Көтергіш-көлік машиналары мен 

механизмдерін пайдалану қауіпсіздігі. Газбен дәнекерлеу 

жұмыстарының қауіпсіздігі. Жаңа үлгілерді дайындау 

және сынау кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Адамдар мен 

жүктерді көлік құралдарымен тасымалдау қауіпсіздігі. 

Талап етілмейді Өндірістік 

қауіпсіздікті 

техникалық 

реттеу 
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Ұйымдар мен кәсіпорындарда қауіпсіздік техникасы мен 

өндірістік санитария жөніндегі іс-шараларды жүзеге 

асыру тәртібі. 

Оқу нәтижесі: 

- қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін, қауіпсіздік 

шарттары бойынша өндірістік процестерді ұйымдастыру 

принциптерін білуі; 

- өндірістік жабдықтарға арналған қорғаныс 

құралдарының тағайындалуы мен қолданылуын білуі  

- өндірістік және потенциалды қауіпті өнеркәсіптік 

процестердің қауіптілігін бағалай алуы; 

- өндірістік жабдықтарда жұмыс істейтіндерге арналған 

құралдарды, пайдаланатын құралдардың қауіпсіздігін 

бағалай алуы; 

- өндірістік жабдықтарды пайдалану кезінде қауіпсіздік 

деңгейін болжау және жарақаттану себептерін айқындау 

қабілеті; 

- өндірістік жабдықтардың қорғаныс жүйелері мен 

құрылғыларының жұмыс істеу режимдерін таңдау 

қабілеті. 

 БД КВ Безопасность 

техники и 

технологии 

5 7.1 Содержание дисциплины: Общие требования к 

безопасности техники и технологии. Безопасность труда 

при механизации.  Безопасность труда при автоматизации 

производства. Безопасность электрогазосварочных работ. 

Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных 

машин и механизмов.Безопасность газосварочных работ.  

Требование безопасности при изготовлении и испытании 

новых образцов. Безопасность перевозки людей и грузов 

транспортными средствами. Порядок осуществления 

мероприятий по технике безопасности и 

производственной санитарии в организациях и на 

предприятиях. 

Результаты обучения: 

- знание методов обеспечения безопасности, принципы 

организации производственных процессов по условиям 

безопасности;  

Не требуется Техническое 

регулирование 

промышленной 

безопасности 
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- знание видов, назначение и применение защитных 

устройств для производственного оборудования. 

- умение оценить опасность технологий 

производственных и потенциально опасных 

промышленных процессов;  

- умение провести оценку безопасности используемых 

средств, приспособлений для работающих на 

производственном оборудовании. 

- способность в вопросах использования нормативно-

технической литературы по обеспечению безопасности 

техники и технологий; 

- способность в оценке уровня безопасности 

применяемых технологий в промышленности и 

потенциально опасных производственных процессов. 

 БПТК Өндірістік 

қауіпсіздікті 

техникалық реттеу 

3 7.2 Пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасының 

Техникалық реттеу туралы заңнамасы. Техникалық 

реттеудің негізгі мақсаттары мен принциптері. 

Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымы. 

Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның 

құзыреті. Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті 

органның құзыреті. Техникалық регламенттер. 

"Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың қауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар" техникалық регламенті. "Су 

жылытатын және бу қазандықтарының қауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар" техникалық регламенті. 

Оқу нәтижесі: 

- техникалық реттеуді нормативтік және әдістемелік 

қамтамасыз етуді білуі; 

- техникалық регламенттерді мемлекеттік қадағалауды, 

ведомствоаралық және ведомстволық бақылау жүйесін 

білуі; 

- потенциалды қауіпті өндірістік процестер мен өндірістік 

технологиялардың қауіпсіздігіне баға бере алуы; 

- өндірістік жабдықтармен жұмыс істейтін 

жұмысшылардың қолданатын қауіпсіздікті сақтауға 

арналған құрал-саймандарының қауіпсіздігіне баға бере 

Техника және 

технология 

қауіпсіздігі 

Талап етілмейді 
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алуы; 

- өндірістік жабдықтар мен олардың қорғау жүйелерінің 

қауіпсіз режимдерін таңдай білу қабілеті; 

- өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

шаралар мен техникалық шешімдерді ойлап табу және 

іске асыра қабілеті. 

 БД КВ Техническое 

регулирование 

промышленной 

безопасности 

3 7.2 Содержание дисциплины: Законодательство Республики 

Казахстан о техническом регулировании. Основные цели 

и принципы технического регулирование. Структура 

государственной системы технического регулирования. 

Компетенция уполмоченного органа в области 

технического регулирования. Компетенция 

уполмоченного органа в области технического 

регулирования. Технические регламенты. Технический 

регламент «Требования к безопасности оборудования, 

работающего под давлением». Технический регламент 

«Требования к безопасности водогрейных и паровых 

котлов».  

Результаты обучения: 

- знание нормативных и методических обеспечении 

технического регулирования; 

- знание систем государственного надзора, 

межведмственного и ведомственного контроля 

технических регламентов; 

- умение оценивать безопасность потенциально опасных 

производственных процессов и производственных 

технологий;  

- умение оценивать безопасность применяемого 

оборудования, работающего на производственном 

оборудовании;   

- способность выбирать безопасные режимы 

производственного оборудования и систем их защиты; 

- способность разрабатывать и реализовывать 

технические решения и меры, обеспечивающие 

безопасность производственных процессов. 

 

Безопасность 

техники и 

технологии 

Не требуется 
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 БПТК Жүйелі экология 

негіздері 

3 3 Пән мазмұны: Қазіргі ғылымда жүйелік әдіс негізгі 

әлістерлін бірі болып саналады. Әртүрлі масштабтағы 

антропогендік әрекеттердің қоршаған ортаға әсерін 

зерттеп жүрген экологтар үшін, жүйелік әдісті меңгеру 

өте маңызды больш табылады. Жүйелік әдіс кезінде бір 

қатар мәселелер туындайды, ол экожүйенің жұмысына 

әсер ететін факторлардың әртүрлігі, әсіресе антропогендік 

фактор. 

Оқу нәтижесі: 

- тиімді табиғат пайдалану принциптері аясында өндіріс 

кешен қалыптастыруды және өндіріс орнының қоршаған 

табиғи жағдайының анализ жасуды білуі 

- студенттердің өндіріс орындарын экологизациялаудың 

және әлеуметтік тұрақтылық негізде қарастыруының 

тұрақты көз қарасын калыптастыруды білуі 

- жүйелік зерттеу әдістерінді, толық емес немесе 

шектелген ақпарат негізінде өзіндік пікір айтуды және 

экологиялық жауапкершілігін есепке ала білуі 

- экологиялық өндірістік процестер мен экологиялық таза 

өнім шығаруды ұйымдастырудың принциптерін және 

жағдайлардың қалыптастырылуын білуі 

- әртүрлі күрделі жүйелер немесе оқиғаларда жағдайды 

талдай отырып шешім қабылдауда және экологиялық 

мәселелерді шешу барысында дағдысы болуы 

- оқиғаның экологиялық тәуелділігін шешім қабыладу 

кезінде жүйелік талдай отырып, міндеттерді нақты 

аныктай алуда дағдысы болуы 

Талап етілмейді Экологиялық 

химия 

 БД КВ Основы системной 

экологии 

3 3 Содержание дисциплины: В современной науке 

системный подход является одной из главных 

особенностей. Для экологов, изучающих воздействие 

антропогенного поведения на окружающую среду в 

различных масштабах, важно овладеть системным 

подходом. Системный подход создает ряд проблем, 

которые влияют на разнообразие факторов, влияющих на 

работу экосистемы, особенно антропогенного фактора.   

Результаты обучения: 

Не требуется Экологическая 

химия 
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- знание формирования образовательного комплекса в 

рамках принципов эффективного природопользования и 

разработка анализа состояния окружающей среды региона 

- знание формирования устойчивого взгляда на 

экологизацию студенческих производств на основе 

экономического и социального благополучия 

- умение систематические методы исследования, 

самооценка отчетности и ответственность за состояние 

окружающей среды на основе неполной информации 

- умение принципы, методы и условия организации 

производства экологически чистых процессов и 

экологически чистых продуктов 

- способность анализировать ситуации в различных 

сложных системах или событиях и принятие решений при 

решении экологических проблем 

- способность экологическая зависимость события может 

быть четко определена путем систематического анализа 

принятия решений 

 БПТК Экологиялық 

мониторинг 

5 3 Пән мазмұны: Экологиялық мониторингтің негізгі 

нысандары. Мониторингтік бақылау бойынша 

экологиялық ақпараттық дерек көздерін өздері 

ұйымдастыру және оны пайдалануды теориялық және 

практикалық дағдылар.Экологиялық мониторингтің 

бақылау станцияларындағы деректерін өңдеу және енгізу 

дағдысы.Қоршаған орта мониторингінің барлық түрлерін 

қолдану барысында нақты мәселелерді тұжырымдау және 

шешу. 

Оқу нәтижесі: 

- экологиялық мониторингтің қасиеттері, маңызы мен 

ерекшілігін және әртүрлі иерархиялық деңгейлер 

мониторингті ұйымдастыру ерекшіліктерін білуі 

- экологиялық ақпараттың қасиеттері, маңызы, 

ерекшілігін және экологиялық мәліметтерді жинау 

инструментариясы мен тәсілдерін білуі 

- экожүйелерді кешенді бағалау үшін экологиялық 

ақпаратты жинай және ұйымдастыра білуі 

Талап етілмейді Экологиялық 

химия 
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- мәліметтердің кеңістік бойынша аймақтыру тәсілдерін 

қолдана білуі 

- қоршаған ортаға әсер ететін антропогендік факторлар 

дәрежесін және жергілікті дәрежеде табиғи ортаның 

сапасын анықтауда дағдысы болуы 

- биологиялық және экологиялық мониторинг бойынша 

зертханалық жұмыс әдістерін қолдануда дағдысы болуы 

 БД КВ Экологический 

мониторинг 

5 3 Содержание дисциплины: Основные объекты 

экологического мониторинга. Современные методы 

наблюдения и контроля за состоянием природной среды. 

Определять степень антропогенного воздействия на 

природную среду. Анализировать и определять качество 

природной среды на локальном уровне, пользоваться 

методами лабораторных исследований по 

биологическому и экологическому мониторингам. 

Интерпретировать информационные данные по 

локальному, региональному, глобальному уровням.   

Результаты обучения: 

- знание свойств, значения и особенностей 

экологического мониторинга и организация мониторинга 

различных иерархических уровней 

- знание свойств, сущности, характеристики 

экологической информации и инструменты и методы 

сбора экологических данных 

- умение методология организации сбора экологической 

информации для комплексной оценки экосистем 

- умение методы космического зонирования 

- способность определить степени антропогенных 

факторов, влияющих на окружающую среду, и локально 

на качество окружающей среды 

- способность использовать лабораторные методы 

биологического и экологического мониторинга и 

мониторинга окружающей среды для различных целей 

Не требуется Экологическая 

химия 

 БПТК Экологиялық 

химия 

5 4 Пән мазмұны: Қоршаған ортаны ластаушы заттардың, 

химиялық қосылыстардың физика-химиялық өзгерісі, 

олардың қоршаған ортаға түсу көздері, таралу, жинақталу 

Химия Биогеохимия 

және 

экотоксикология 
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заңдылықтарын және оларды жою әдістерін зерттеу; 

табиғаттағы тепе-теңдікке антропогендік әсері туралы 

және қоршаған ортаның жағдайын бақылау бойынша 

халықаралық күштер туралы нақты түсінікті 

қалыптастыру; коршаған ортаның жағдайын бақылау 

әдістерін зерттеу. Қоршаған ортада химиялық 

қосылыстардың трансформациясын зерттеу. 

Оқу нәтижесі: 

- химиялық заттардың, яғни қоршаған ортаны 

ластаушылардың таралу үдерістеріне әсер етуіні 

факторларды және олардың таралу заңдылықтарын білуі 

- жердің геосферасы туралы жалпы теориялық 

ережелерін, химиялык элементтердің биогенді жэне 

абиогенді жаһандық биогеохимиялық тізбектерін білуі 

- антропогенді жүктеме әсерінен қоршаған ортада жүретін 

негізгі физика-химиялық үдерістерді жүргізе білуі 

- өндіріс орындардың және көліктердін шығарындылары 

мен тасталымдарының ауада, суда және топырақта 

мүмкін болатын трансформациясын анықтай білуі 

- табиғи объектілерде токсиканттарды аналитикалық 

анықтауда, қауіпті және зиянды қоршаған орта 

факторларының деңгейлерін бағалауда дағдысы болуы 

- тіршілік ортасының қауіпті және зиянды 

факторларының деңгейлерін бағалау үшін жүргізілетін 

есептеулерде дағдысы болуы 

 БД КВ Экологическая 

химия 

5 4 Содержание дисциплины: Биотические экологические 

факторы. Биотические факторы. Хемомедиаторы. 

Абиотические факторы среды. Изучения химических 

аспектов влияния деятельности человека на природные 

объекты, на процессы, протекающие в воздухе, воде и 

почве при попадании загрязняющих веществ и 

возможности предотвращения загрязнения окружающей 

среды; изучение трансформации химических соединений 

в окружающей среде, прогноз возможных последствий 

таких изменений.   

Результаты обучения: 

Химия Биогеохимия и 

экотоксикология 
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- знание основных физико-химических процессов, 

протекающих в ОС под влиянием антропогенной 

деятельности 

- знание загрязнителей в окружающей среде и глобальные 

биогеохимические циклы биогенных и абиогенных 

химических элементов 

- умение объяснять причины возникновения глобальных 

экологических проблем 

- умение анализировать возможную трансформацию 

выбросов и сбросов промышленных предприятий и 

транспорта в воздухе, воде и почве и влияние на живые 

организмы 

- способность аналитического выявления токсикантов в 

природных объектах 

- способность проведения расчетов для оценки уровней 

опасных и вредных факторов среды обитания 

 БПТК Биогеохимия және 

экотоксикология 

5 5 Пән мазмұны: Студенттердің биосфераның 

биогеохимиялық құрылымы, химиялық элементтердің 

миграциясының негізгі жолдары және бұл процестердегі 

тірі ағзалардың рөлі. Токсикалық заттардың табиғи және 

жасанды сипатта болуы мүмкін екендігі, олардың 

қоршаған ортаға әсерін түсіндіру болып табылады. Тірі 

организмдерге және жалпы экожүйеге заттардың улы 

әсерлерін кешенді шешу үшін ғылымның теориялық 

тұжырымдамаларын практикалық қолданудың негізгі 

принциптерін зерттеу. 

Оқу нәтижесі: 

- химиялық элементтердің биосферада таралуынының 

заңдылықтарын және биосфераның химиялық құраушы 

компоненттерін білуі 

- биохимиялық процестерді және элементтердің 

ағзалардағы биогеохимиялық айналымын және 

экотоксиканттардың тірі ағзаларға түсу жолдарын білуі 

- химиялық элементтердің қоршаған ортада миграциялану 

заңдылықтарын анықтай білуі 

- табиғи және урбандық территорияға антропогенік әсер 

Экологиялық 

химия 

Әлемдік  

экология 
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деңгейін бағай білу керек 

- экотоксикологиялық зерттеулерді және қоршаған орта 

сапасының биоиндикациясын жүргізуде дағдысы болуы 

- ксенобиотиктердің экожүйеге және қоршаған ортаға 

түсу жолдарын анықтауда, қоршаған ортаның улы 

заттармен улану дәрежесін анықтауда дағдысы болу 

 БД КВ Биогеохимия и 

экотоксикология 

5 5 Содержание дисциплины: Биогеохимическая структура 

биосферы, основные пути миграции химических 

элементов и роль живых организмов в этих процессах. 

Изменения и стабильность его компонентов с биосферой. 

Изучение основных принципов практического 

применения теоретических положений науки для решения 

сложных проблем токсичного влияния веществ на живые 

организмы и экосистемы в целом.   

Результаты обучения: 

- знание взаимосвязи и влияния живых организмов на 

эволюцию химически составляющих компонентов 

биосферы в прошлом, настоящем и будущем 

- знание особенностей биохимических процессов и 

биохимического круговоротов элементов в организмах 

- умение давать биохимическую оценку состояния ОС и 

оценивать основные пути миграции химических 

элементов в ОС в настоящее время и в перспективе 

- умение проводить оценку загрязнения экотоксическими  

веществами  различных компонентов биосферы и 

принимать меры по их предупреждению 

- способность проведения экологических исследований с 

целью предотвращения причин и последствий деградации 

компонентов биосферы, вызванными токсичными 

воздействиями 

- способность оценивать воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 

Экологическая 

химия 

Глобальная 

экология 

 БПТК Геоэкология 5 5 Пән мазмұны: Геоэкологиялық көзқарастың маңызы 

табиғат өзгерісін бағалау мен оның салдарын реттеу, 

белгілі географиялық жүйе аумағындағы экологиялық 

жағдайды сақтау. Жаһандық экологиялық дағдарысты 

Талап етілмейді Әлемдік  

экология 
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коғам мен табиғаттың байланысы арқылы дұрыс алдын 

алу мүмкіндігі. Бұл жерде, басты тапсырма географиялық 

жүйелерді ғылыми-техникалық ұсыныста негізінде табиғи 

ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаның жағдайын 

экологиялық тұрақтандыру. 

Оқу нәтижесі: 

- қоршаған орта саласы бойынша республикалық және 

халықаралық ұйымдардың қызметін және қоршаған 

ортаға түсетін техногендік әсер жайын білуі 

- еңбек ресурстарының қалыптасуы, урбанизацияның 

ғаламдық және өңірлік заңдылықтары туралы, сонымен 

қатар халық санының динамикасын білуі 

- экологиялық мәліметтерді жинау, сақтау және өңдеу 

әдістерін, табиғи-жасанды техногенді жағымсыз 

ахуалдарының алдын-алу сұрақтарын шеше білуі 

- экологиялық болжаудың негізгі қағидаларына сүйене 

отырып далалық және тәжірбиелік экологиялық 

зерттеулерді жүргізе білуі 

- ғаламдық және аймақтық экологиялық мәселелердің 

басымдығын көрсете білуде және экологиялық қауіпсіздік 

сұрақтарын шешуде дағдысы болуы 

- қоршаған орта жағдайын бағалауды 

жүргізуде,геоэкологиялық сараптама бойынша 

құжаттарды рәсімдеуде дағдысы болуы 

 БД КВ Геоэкология 5 5 Содержание дисциплины: Экологических законов и 

закономерностей к изучению природных и 

антропогенных геосистем. Оценке возможных изменений 

природы или их последствий с позиции необходимости 

обеспечения и сохранения здоровой экологической среды 

на границах определенной географической системы. 

Процесс взаимодействия общества и природы. 

Географических систем с целью разработки 

научнопрактических рекомендаций по рациональному 

использованию природных ресурсов.   

Результаты обучения: 

- знание методов сбора, хранения и обработки 

Не требуется Глобальная 

экология 
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экологических данных, предотвращение природных и 

искусственных недостатков техногенного характера 

- знание проведения полевых и практических 

экологических исследований на основе основных 

принципов экологического прогнозирования 

- умение обработки экологических данных, 

предотвращение природных и искусственных недостатков 

техногенного характера 

- умение проведения полевых и практических 

экологических исследований на основе базовых 

принципов экологического прогнозирования 

- способность продемонстрировать приоритетность 

глобальных и региональных экологических проблем и 

решить проблемы экологической безопасности 

- способность проводить оценку состояния окружающей 

среды, оформления документов на геоэкологическую 

экспертизу и аналитические работы 

 БПТК Әлемдік экология 5 6 Пән мазмұны: Әлемдік экология пәні және міндеттері: 

экологиялық кризистен шығудың эколого-экономикалық 

стратегиясы. Биосфера құрылымы. Биогеохимиялық 

айналымдар. Әлемдік экологиялық мәселелер. Жердің 

озон қабатының бұзылуының мәселелері. Экология және 

адам денсаулығы. Халық санасын экологизациялау. 

Экология облысындағы халықаралық ұйымдар. 

Оқу нәтижесі: 

- заттар айналымын, тірі жүйелер арқылы энергия 

ағынының таралу заңдылықтарын және тиімді табиғатты 

ұстанымдарды білуі 

- экожүйенің және түгелдей биосфераның қалыптасу 

заңдылықтарынжәне тибиғатты қорғаудың негізгі 

ұстанымдарын білуі 

- табиғи және анторпогендік экологиялық үрдістерді 

анықтап және бағалап және оны қалпына келтіру 

жолдарын таба білуі 

- әлеуметтің катастрофалық дағдарысыз дамуын және 

биосфераның бірқалыптылығын сақтау мақсатында 

Өнеркәсіптік 

экология 

ҚР-ның 

экологиялық 

проблемалары 
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жүргізілетін жұмыстарды жасай білуі 

- биосферадағы экологиялық үрдістерді талдауды және 

адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциясын 

қалыптастыруда дағдысы болуы 

- қоршаған ортаға шаруашылықтың және басқада 

жұмыстардың әсерін бағалауда дағдысы болуы 

 БД КВ Глобальная 

экология 

5 6 Содержание дисциплины: Предмет и задачи глобальной 

экологии. Эколого-экономическая стратегия по выходу из 

экологического кризиса. Структура биосферы. 

Биогеохимические круговороты. Глобальные 

экологические проблемы. Проблемы народонаселения 

планеты. Проблема глобального потепления. Проблема 

разрушения озонового слоя Земли. Экология и здоровье 

человека. Экологизация общественного сознания. 

Международное сотрудничество в области экологии.   

Результаты обучения: 

- знание круговорота веществ и законов распределения 

потоков энергии по живым системам и принципы 

эффективной природы 

- знание принципов формирования экосистемы и всей 

биосферы и основных принципов защиты окружающей 

среды 

- умение выявить и оценить природные и антропогенные 

экологические тенденции и найти пути их восстановления 

- умение проводить мероприятия, направленные на 

развитие общества без катастрофического кризиса и 

поддержание единства биосферы 

- способность анализировать экологические процессы в 

биосфере и формирования современной концепции 

развития человека 

- способность оценивать воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 

Промышленная 

экология 

Экологические 

проблемы 

Республики 

Казахстан 

 БПТК Қазақстан 

Республикасының 

экологиялық 

мәселелері 

5 7.1 Пән мазмұны: Қазақстанның табиғи-климаттық 

жағдайының ерекшеліктері. Қазақстанның 

ресурстарының әралуандылығы, экологиялық аспектілер 

оларды пайдалану. Экожүйенің тұрақты дамуымен 

Әлемдік 

экология 

 

Талап етілмейді 
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қоршаған ортаны қорғау саласындағы ҚР халықаралық 

байланысы. Қазақстанда қалыптасқан экологиялық 

ахуалдар мен табиғатты тиімді пайдалану жолдары. 

Қоршаған ортаның радиациялық және биологиялық 

ластану проблемалары. Қазақстан Республикасының 

экологиялық орынсыздыққа ұшыраған аймақтары. 

Қазақстан Республикасының атмосфералық ауа 

мәселелері. 

Оқу нәтижесі: 

- Қазақстанның табиғи-климатикалық жағдайының 

ерекшеліктерін және оның экологиялық жағдайына 

бағалауды білуі 

- Қазақстан Республикасыны әртүрлі аймақтарында 

қалыптасқан экологиялық жағдайларды анықтауды білуі 

- Қазақстан Республикасыныңоблыстары бойынша 

антропогендік іс-әрекеттерден қалыптасқан экологиялық 

жағдайға баға беруді 

- Қазақстан Республикасының облыстарында қалыптасқан 

экологиялық жағдайды шешуді және оларды жою 

жолдарын жасай білу 

- Қазақстан Республикасындағы антропогендік жолмен 

бұзылған экологиялық жағдайлы аудандарды жақсарту 

шараларын жетілдіруде дағдысы болуы 

- белгілі шаруашылық жұмыстарының әртүрлі 

экологиялық зардаптарын талдауда дағдысы болуы 

 БД КВ Экологические 

проблемы 

Республики 

Казахстан 

5 7.1 Содержание дисциплины: Особенности природно-

климатических условий Казахстана. Разнообразие 

ресурсов Казахстана, экологические аспекты их 

использование. Регионы экологической дестабилизации 

окружающей среды РК. Современные задачи и пути 

решения экологических проблем. Водные ресурсы 

Казахстана. Анализ современного состояния проблем 

окружающей среды Западно-Казахстанской области. 

Законодательство в области охраны окружающей среды 

РК. Проблемы, связанные с отходами производства и 

потребления.   

Глобальная 

экология 

Не требуется 
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Результаты обучения: 

- знание круговорота веществ и законов распределения 

потоков энергии по живым системам и принципы 

эффективной природы 

- знание принципов формирования экосистемы и всей 

биосферы и основных принципов защиты окружающей 

среды 

- умение выявить и оценить природные и антропогенные 

экологические тенденции и найти пути их восстановления 

- умение проводить мероприятия, направленные на 

развитие общества без катастрофического кризиса и 

поддержание единства биосферы 

- способность анализировать экологические процессы в 

биосфере и формирования современной концепции 

развития человека 

- способность оценивать воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 

 БПТК Биологиялық 

экология 

5 4 Пән мазмұны: Биоэкологияның қалыптасу тарыхы, оның 

қазіргі жағдайы. Экологиялық зерттеулердің мақсаты, 

міндеттері, әдістері. Табиғи орта туралы түсінік. Табиғи 

ортаның биотикалық және абиотикалық факторлары. 

Маңызды абиотикалық факторлар және ағзалардың оған 

бейімделулері. Тіршіліктің негізгі орталары. Биологиялық 

ырғақ. Популяция өз өзін реттеуші жүйе ретінде. 

Биоценоздардың құрылымы. Биосфераның тұрақтылық 

шарттары, қазіргі жағдайы, құрылымы, эволюциясы, 

биохимиялық циклі. 

Оқу нәтижесі: 

- тіршілік ортасының, тірі ағзалардың өзара әрекеттерінің 

жалпы заңдылықтарын және тірі ағзалардың кеңестікпен 

уақытқа байланысы таралуын білуі 

- ағзалардың санын реттеу, өзгерістері, ағынын және 

рационалдық табиғатты пайдалану ұстанымдарын білуі 

- қоршаған ортаға антропогендік әсердің нәтижесінде 

экологиялық процестің ағынын талдауды істей білу 

- экологиялық әсердіңбиологиялық түрлерге әсер ету 

Талап етілмейді Өсімдіктер, 

жануарлар және 

микроорганизмд

ер әралуанды 

лығы 
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себептерін анықтауды және жою жолдарын істей білу 

- табиғаты қорғау қызметтерінде басымдылықтар және 

нақты тапсырмаларды қоюда және экологиялық 

процестерді талдауда дағдысы болуы 

- биосфераның дамуының заңдылықтарында білімінің 

және экологиялық тепе-теңдікті сақтауда дағдысы болуы 

 БД КВ Биологичеcкая 

экология 

5 4 Содержание дисциплины: История становления 

биологической экологии и её современное состояние. 

Цель, задачи, методы экологических исследований. 

Понятие о природной среде. Абиотические и биотические 

факторы природной среды. Важнейшие абиотические 

факторы и адаптации к ним организмов. Основные среды 

жизни. Биологические ритмы. Популяция как 

саморегулирующаяся система. Структура биоценозов. 

Современное состояние, структура, эволюция и условия 

устойчивости биосферы.   

Результаты обучения: 

- знание общих закономерностей и взаимодействия 

живых организмов и среды обитания и распределение 

живых организмов в пространстве и во времени 

- знание изменений и регуляции численности организмов, 

потока и принципы рационального природопользования 

- умение анализировать протекание экологических 

процессов, связанных с антропогенным воздействием на 

окружающую среду 

- умение выявлять и устранять причины воздействия 

окружающей среды на биоразнообразие 

- способность анализировать экологические процессы и 

постановки конкретных задач и приоритетов в 

природоохранной деятельности 

- способность развития биосферы и условий сохранения 

экологического равновесия 

Не требуется Биоразнообразие 

растений, 

животных и 

микроорганизмо

в 

 БПТК Өсімдіктер, 

жануарлар және 

микроорганизм 

дер әралуандылығы 

5 5 Пән мазмұны: Өсімдіктер әлемінің биоалуандылығы. 

Өсімдік және жануар ағзаларының басты ерекшеліктері. 

Төменгі және жоғарғы сатыдағы ағзалар және бір-бірінен 

айырмашылықтары. Систематика ғылым ретінде, оның 

Биология 

лық экология 

Өсімдіктер және 

жануарлар 

экологиясы  
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биология ғылымындағы орны. Жануарлар әлемінің 

биоалуандылығы. Жануарлардың таксономикалық 

иерархиялық тiзбегiнде  экожүйенiң алуандылығы, 

әртүрлі таксондар ұйымының морфо – физиологиясы. 

Жануарлар патшалығының систематикасы, географиялық 

таралуы. Экожүйедегі микроорганизмдердің деструктивті 

және концентрационды рөлі. 

Оқу нәтижесі: 

- өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер әлемінің 

биоалуантүрлілігін, құрылысы және эволюциясын білуі 

- өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер әлемінің 

қалыптасуының заңдылықтарын, даму циклын және 

негізгі өкілдерінің систематикасын білуі 

- өсімдіктердің, жануарлардың және 

микроорганизмдердің сол әлде басқа токсонға 

жататындығын анықтай білуі 

- өсімдіктердің, жануарлардың және 

микроорганизмдердің негізгі морфологиялық 

ерекшеліктеріне жалпы сипаттама бере білуі 

- өсімдіктерді, жануарларды және микроорганизмдерді 

анықтау дадағдысы болуы 

- әртүрлі көрнекіліктермен, кеппе шөптермен, 

микропрепараттармен жұмыс жасауда дағдысы болуы 

 БД КВ Биоразнообразие 

растений, 

животных и 

микроорганизмов 

5 5 Содержание дисциплины: Биоразнообразие растительного 

мира. Экологическая роль растительного покрова. 

Отличительные черты растительных и животных 

организмов. Низшие и высшие растения, их отличия. 

Систематика как наука, ее место в системе биологических 

наук. Таксономическое разнообразие в иерархической 

последовательности системы животных, морфо-

физиологическая организация таксонов различного ранга. 

Систематика царства животных, географическое 

распространение. Биоразнообразие микроорганизмов.    

Результаты обучения: 

- знание многообразия растительного, животного мира и 

мира микроорганизмов, строения и основных 

Биологическая 

экология 

Экология 

растений и 

животных 
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закономерностей его формирования 

- знание строения, эволюции, жизненного цикла и 

систематики основных представителей 

- умение определять принадлежность растений, животных 

и микроорганизмов к тому или иному таксону 

- умение дать общую характеристику, показать 

морфологические особенности растений, животных и 

микроорганизмов 

- способность определения растений, животных и 

микроорганизмов 

- способность работы с различными определительными 

таблицами, гербарным материалом, микропрепаратами 

 БПТК Өсімдіктер және 

жануарлар 

экологиясы 

5 6 Пән мазмұны: Өсімдіктер, жануарлар және 

микроорганизмдер экологиясының жетістіктері. 

Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау. Өсімдіктер 

мен жануарлар әлеміне антропогендік әсер. Өсімдіктер 

мен жануарлар әлеміне антропогендік әсер ету. Әр түрлі 

систематикалық топтардың өсімдіктерін, олардың шығу 

тегін, туыстық байланыстарын, таралуын, экологиясын, 

әртүрлі фитоценоздар мен өсімдіктер бірлестіктерінің 

түзілуіндегі ролін, табиғаттағы және адам өміріндегі 

маңызын қарастыру. 

Оқу нәтижесі: 

- тірі әлемнің алуан түрлілігі туралы және оны 

қалыптастырудың негізгі экокономертысы туралы білуі 

- экологиялық жүйелерде өндірушілердің, 

тұтынушылардың және тіршіліктің барлық түрлерінің 

экологиялық және табиғи маңызы туралы білуі 

- өсімдіктер мен жануарлардың жинақтарын жинау, 

жиналған материалды дұрыс белгілеу және оны сақтау 

жолдарын білуі 

- объектілердің тиесілілігін айқындау үшін өзіндік 

жүйелеудің салыстырмалы морфологиялық әдісін қолдана 

білуі 

- ағзалардың жүйесі, олардың қызметі және 

құрлыстарының өзара байланысына қортынды жасауда 

Өсімдіктер, 

жануарлар және 

микроорганизм 

дер 

әралуандылығы 

Талап етілмейді 
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дағдысы болуы 

- өсімдіктер, жануарлар, микроағзалардың қоршаған орта 

арасындағы әсерлесулердің негізгі заңдылықтарын 

анықтауда дағдысы болуы 

 БД КВ Экология 

животных и 

растений 

5 6 Содержание дисциплины: Достижения растений, 

животных и микроорганизмов. Защита флоры и фауны. 

Антропогенное воздействие на растения и животных. 

Роль размножения в повышении устойчивости растений. 

Антропогенное воздействие на флору и фауну. 

Рассмотрим роль растений в различных типах 

систематических групп, их происхождении, отношениях, 

распределении, экологии, роли различных фитоценозов и 

ассоциаций растений.   

Результаты обучения: 

- знание о разнообразии живого мира и об основной 

экосистеме его формирования 

- знание экологического и природного значения всех 

типов производителей, потребителей и живых систем в 

экологических системах 

- умение идентифицировать организмы по их 

морфологическим, систематическим признакамправильно 

этикетировать собранный материал и сохранить его 

- умение применять сравнительно-морфологический 

метод систематики для самостаятельного определения 

принадлежности обьектов 

- способность дать заключение о взаимосвязи функций и 

структур организмов, умение работать с детерминантами 

группы растений 

- способность выявлять основные законы взаимодействия 

растений, животных и микроорганизмов 

Биоразнообразие 

растений, 

животных и 

микроорганизмо

в 

Не требуется 

 БПТК Экологиялық 

биогеография 

3 7.2 Пән мазмұны: Тіршілік ортасы және оның  бөлімдері. 

Биоценоз және оның құрамы, классификациясы, 

горизантальді және вертикалдық құрлымы. Биоценоздың 

жұмыс жасауы және өзгергіштігі. Құрлықтың тіршілік 

жамылғысының құрылымы. Материктердің 

флористикалық және фауналық аудандасуы. Түрлік 

Геоэкология Талап етілмейді 
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алуантүрліліктің өзгергіштік заңдылықтары. 

Мұхиттардың биогеографиясы. Тұщы сулардың 

Аралдардың биогеографиясы. Үй жануарларының және 

мәдени өсімдіктердің биогеографиясы. География және 

биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың мәселелері. 

Оқу нәтижесі: 

- ғаламшар тіршілігіндегі тірі ағзалардың рөлін және жер 

шарындағы қауымдастықтардың таралуы заңдылықтарын 

білуі 

- органикалық әлемнің негізгі даму заңдылықтарын және 

ғаламшардағы әртүрлі аудандарындағы флора мен 

фаунаның қазіргі жағдайын білуі 

- құрлықта өсімдіктер мен жануарлардың географиялық 

бірқалыпты таралу заңдылықтарын және олардың негізгі 

себептерін түсіндіре білуі 

- флора мен фаунаның өкілдеріне қолайлы мерзімін және 

экологиялық талаптарға байланысты түрлердің 

территориялардағы алуандылығын анықтай білуі 

- биогеографиялық картамен жұмыс жүргізуде дағдысы 

болуы 

- белгілі территорияның флорасы мен фаунасына 

сипаттама беруде дағдысы болуы 

 БД КВ Экологическая 

биогеография 

3 7.2 Содержание дисциплины: Среда жизни и ее 

подразделения. Биоценоз и его свойства, классификация, 

горизонтальная и вертикальная структура. 

Функционирование и изменчивость биоценозов. 

Структура живого покрова суши. Флористическое и 

фаунистическое районирование материков. 

Закономерности изменения видового разнообразия. 

Биогеография океана. Биогеография пресных вод. 

Биогеография островов. География культурных растений 

и домашних животных. География и проблемы 

сохранения биологического разнообразия.   

Результаты обучения: 

- знание о роли живых организмов в жизни планеты и 

закономерности распространения сообществ по Земному 

Геоэкология Не требуется 
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шару 

- знание основных этапов развития органического мира и 

современное состояние флоры и фауны разных регионов 

планеты 

- умение объяснить основные причины и закономерности 

неравномерного географического распределения растений 

и животных на поверхности суши 

- умение использовать соответствующих представителей 

флоры и фауны и степень зависимости экосистем от 

разнообразия видов 

- способность работать с биогеографической картой 

- способность описать флору и фауну конкретных 

территорий 

 БПТК Топырақтану 5 7.1 Пән мазмұны: Топырақтану туралы ғылым ретінде 

түсінік. Топырақтану пәні мен әдісі. В.В.Докучаев - 

қазіргі генетикалық топырақтанудың негізін қалаушы. 

Топырақтанудың маңызы мен міндеттері. Топырақтану 

және экология. Топырақ табиғи-тарихи орган ретінде. 

Биогеоценоз және биосферадағы топырақтың орны мен 

қызметі. Топырақ адам түрлендірген экожүйелердің 

компоненті ретінде. Топырақ түзілу факторлары. Климат 

топырақ түзілу факторы ретінде. Құрғақ беті бойынша 

жылу мен ылғалдың бөлінуі. Топырақ түзуші жыныстары. 

Қарапайым топырақ бөлшектері туралы түсінік. 

Топырақтың гранулометриялық және минералогиялық 

құрамы. Топырақтағы су. Топырақ ылғалының 

категориялары. Топырақ ерітіндісі. Топырақ ауасы. 

Оқу нәтижесі: 

- топырақ түзілу процесінің сызбасын білу; топырақ 

түзілу факторлары және олардың өзара байланысы; 

топырақтың морфологиялық белгілері; физикалық, 

химиялық, биологиялық қасиеттері 

- топырақтың негізгі түрлерінің топырақ профилінде 

генетикалық көкжиектерді дұрыс бөліп, сипаттай білу, 

топыраққа атау беру 

- топырақтың құнарлылығын, су, ауа, жылу режимдерін 

Геоэкология Экологиялық 

биогеография 
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реттеу үшін дұрыс іс-шараларды таңдау, жіктеу 

принциптерін қолдана білу 

- топырақ типтерін ажырата білу, топырақтың 

морфологиялық сипаттамасын жасай білу 

- топырақты далалық зерттеу нәтижелерін өңдеу және 

рәсімдеу, қалыптасқан экологиялық жағдайды талдау 

және бағалау қабілеті 

- анықтамалық материалдармен, топырақ карталарымен, 

қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу қабілеті 

 БД КВ Почвоведение 5 7.1 Содержание дисциплины: Понятие о почвоведении как 

науке. Предмет и метод почвоведения. В.В. Докучаев – 

основоположник современного генетического 

почвоведения. Значение и задачи почвоведения. 

Почвоведение и экология. Почва как самостоятельное 

природное естественноисторическое тело. Место и 

функции почвы в биогеоценозе и биосфере. Почва как 

компонент преобразованных человеком экосистем. 

Факторы почвообразования. Климат как фактор 

почвообразования. Распределение тепла и влаги по 

поверхности суши. Почвообразующие породы. Понятие 

об элементарных почвенных частицах. 

Гранулометрический и минералогический состав почв. 

Вода в почве. Категории почвенной влаги. Почвенный 

раствор. Почвенный воздух.    

Результаты обучения: 

- знание  схемы почвообразовательного процесса; 

факторы почвообразования и их взаимосвязь; 

морфологические признаки почвы; физические, 

химические, биологические свойства 

- знание  правильно выделять и характеризовать 

генетические горизонты в почвенном профиле основных 

типов почв, давать названия почвам 

- умение использовать принципы классификации, 

выбирать правильные мероприятия для регулирования 

плодородия почв, водного, воздушного, теплового 

режимов почв 

Геоэкология Экологическая 
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- умение различать типы почв, производить 

морфологическое описание почв 

- способность обрабатывать и оформлять результаты 

полевого исследования почв, анализировать и оценивать 

сложившуюся экологическую обстановку. 

- способность работать со справочными материалами, 

почвенными картами, дополнительной литературой 

 КП ЖК Еңбек қауіпсіздігі 

және денсаулық 

сақтау 

менеджментіжүйесі 

5 5 Пән мазмұны: ЕҚ және ДС саласындағы мақсат. ЕҚ және 

ДС саласындағы қызмет көрсеткіштері. ЕҚ және ДС 

саласындағы саясат. Қауіптерді сәйкестендіру, 

тәуекелдерді бағалау және басқару шараларын белгілеу. 

ЕҚ және ДС саласындағы құқықтық және басқа талаптар. 

Енгізу және қызмет ету. Ресурстар, рөлдер, 

жауапкершілік, есеп берушілік және өкілеттілік. 

Персоналдың біліктілігі, дайындығы және хабардар 

болуы. Ақпарат алмасу, қатысу және талқылау. 

Құжаттама БТ и ОЗ менеджмент жүйесі. Қызмет 

көрсеткіштерін өлшеу және мониторингілеу. ИСО 

OHSAS 18001, ИСО 14001:2004 және ИСО 9001:2000 

стандарты арасындағы сәйкестік. 

Оқу нәтижесі: 

- қазіргі заманғы өндіріс жағдайында адамдардың қауіпсіз 

еңбегін қамтамасыз ету үшін еңбекті қорғауды басқару 

жүйесін құру және қызмет етудің негізгі принциптері 

туралы білім 

- OHSAS 18001 талаптарына сәйкес құрылған және 

сертификатталған кәсіпорын менеджменті жүйесінің 

негізгі ережелері туралы білім 

- еңбекті қорғауды басқару жүйесіне және қазіргі заманғы 

өндіріс жағдайларына қатысты стандарттарда бағдарлай 

білу 

- кәсіби қауіпсіздік пен денсаулық менеджменті жүйесін 

сертификаттай білу 

- еңбекті қорғаудың жай-күйіне баға беру және 

адамдардың өндірістік қызметінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін іс-шараларды әзірлеу негізінде 

Талап етілмейді Өнеркәсіптік 

және 

экологиялық 

қауіпсіздіктің 

заңнамасы мен 

нормативтік 

құжаттары 
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тәуекелдерді бағалау 

- қауіпті өндірістік факторларды бақылауды жүзеге 

асыру, тәуекелдерді басқару қабілеті, авариялардың, 

жазатайым оқиғалардың туындауын болдырмау 

 ПД ВК Система 

менеджмента 

безопасности труда 

и охраны здоровья 

5 5 Содержание дисциплины: Цель в области БТиОЗ. 

Показатели деятельности в области БТиОЗ. Политика в 

области БТиОЗ. Идентификация опасностей, оценка 

рисков и установление мер управления. Правовые и 

другие требования в области БТиОЗ. Внедрение и 

функционирование. Ресурсы, роли, ответственность, 

подочетность и полномочия. Компетеность, подготовка и 

осведомленность персонала. Обмен информацией, 

участие и обсуждения. Документатция система 

менеджмента БТиОЗ. Измерение и мониторинг 

показателей деятельности. Соответствие между ИСО 

стандартом OHSOS 18001, ИСО 14001:2004 и ИСО 

9001:2000.   

Результаты обучения: 

- знание об основных принципах построения  и 

функционирования системы управления охраной труда 

для обеспечения безопасного труда людей в условиях 

современного производства 

- знание об основных положениях системы менеджмента 

предприятия, построенная и сертифицированная в 

соответствии с требованиями OHSAS 18001 

- умение ориентироваться в стандартах, касающихся 

систем управления охраной труда и условия 

современного производства 

- умение проводить сертификацию систем менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья 

- производить оценку состояния охраны труда и 

оценивать риски, на основе которых разрабатывать 

мероприятия для обеспечения безопасности 

производственной деятельности людей 

- способность осуществлять контроль за опасными 

производственными факторами, управлять рисками, 

Не требуется Законодательств

о и нормативные 

документы 

промышленной 

и экологической 

безопасности 
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возникающими и процессе производственной 

деятельности, предотвращать возникновение инцидентов, 

аварий, несчастных случаев 

 КП ЖК Өнеркәсіптік және 

экологиялық 

қауіпсіздіктің 

заңнамасы мен 

нормативтік 

құжаттары 

5 6 Пән мазмұны: Кіріспе. Өнеркәсіптік кәсіпорынның 

экологиялық паспорты. Өнеркәсіптік кәсіпорынның 

экологиялық паспорты ұғымы. Өнеркәсіптік 

кәсіпорынның экологиялық паспортын нормативтік-

техникалық құжат ретінде тағайындау, оның 

кәсіпорындар мен ұйымдардың табиғат қорғау 

заңнамасын сақтауын қамтамасыз етудегі рөлі. 

Экологиялық паспортты әзірлеу тәртібі. Экологиялық 

паспорттың құрылымы. Экологиялық паспорттың барлық 

түрлерін толтыру және ресімдеу тәртібі, мазмұны. 

Оқу нәтижесі: 

- өндірістік кәсіпорынның экологиялық құжатын жасау 

ережесін, құрылымын, мазмұнын білу 

- атмосфераға зиянды заттардың секті жол берілетін 

шығарындылары (ШРШ), секті жол берілетін төгінділер 

(ШРШ) жобаларын білу) 

- әртүрлі нысандағы кәсіпорынның мемлекеттік 

статистикалық есебін жасай білу 

- ақпараттық өнімдерді іздеу, жинау, сақтау, өңдеу және 

қолдану үшін информатика және компьютерлік техника 

құралдарын пайдалана білу 

- экологиялық және техникалық құжаттаманы, 

жобаларды, бағдарламаларды, кәсіпорындар мен 

ұйымдардың жоспарларын әзірлеу және жасау қабілеті 

- кәсіпорынның мемлекеттік статистикалық есептілігінің 

басқа нысандарын әзірлеу қабілеті 

Еңбек 

қауіпсіздігі және 

денсаулық 

сақтау 

менеджментіжүй

ес 

Талап етілмейді 

 ПД ВК Законодательство и 

нормативные 

документы 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

5 6 Содержание дисциплины: Введение. Экологический 

паспорт промышленного предприятия. Понятие 

экологического паспорта промышленного предприятия. 

Назначение экологического паспорта промышленного 

предприятия как нормативно-технического документа, 

его роль в обеспечении соблюдения предприятиями и 

организациями природоохранного законодательства. 

Система 

менеджмента 

безопасности 

труда и охраны 

здоровья 

Не требуется 
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Порядок разработки экологического паспорта. Структура 

экологического паспорта. Содержание, порядок 

заполнения и оформления всех видов экологического 

паспорта.   

Результаты обучения: 

- знание содержания, структуры, правил составления 

экологического документа производственного 

предприятия 

- знание проектов предельно-допустимых выбросов 

(ПДВ) вредных веществ в атмосферу, предельно-

допустимых сбросов (ПДС)  

- умение составлять и оформлять государственную 

статистическую отчетность предприятия различных форм  

- умение пользоваться средствами информатики и 

компьютерной техники для поиска, сбора, хранения, 

обработки и применения информационных продуктов 

- способность разработки и составления экологической и 

технической документации, проектов, программ, планов 

предприятий, организаций 

- способность разработки других форм государственной 

статистической отчетности предприятии 

 КП ТК Инженерлік 

құрылыстар және 

олардың қоршаған 

ортаға 

технологиялық 

әсері 

5 5 Пәннің мазмұны: Қоршаған ортаны инженерлік 

қорғаудың негізгі ұғымдары. Өндіріс пен табиғи ортаның 

өзара іс-қимылы. Жекелеген өндірістерде экологиялық 

мәселелерді шешу. Экологиялық проблемаларды шешуге 

кіріктірілген тәсіл. Энергетикадағы заманауи аз қалдықты 

технологиялар. Атмосфералық ауаны ластанудан қорғау. 

Қоршаған ортаны шудан, инфрадыбыстан, дірілден және 

электромагниттік өзгерістерден қорғау. Су ресурстарын 

қорғау. Биоресурстарды қорғау. Өнеркәсіптік 

қалдықтарды жинау кезінде қоршаған ортаны қорғау. Оқу 

нәтижесі: 

- қоршаған ортаны инженерлік қорғау объектілерін, 

әдістері мен принциптерін, өнеркәсіптің жетекші 

салаларының қоршаған ортаға әсер ету сипаттамаларын 

білуі;  

Өнеркәсіптік 

экология 

Өндіріс және 

қоршаған орта 
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- қоршаған ортада зиянды шығарындылардың таралу 

заңдылықтарын, экологиялық проблемаларды шешуге 

экологиялық-экономикалық тәсіл негіздерін білуі; 

- қоршаған ортаға және әлеуметтік ортаға антропогендік 

және табиғи әсерлердің салдарын болжау және бағалай 

алуы; 

- қоршаған ортаны инженерлік қорғау іс-шаралары мен 

құрылыстарының беріктігі мен беріктігін есептей алуы;  

- қоршаған ортаның өнеркәсіптік шығарындылармен 

ластану деңгейін есептеу қабілеті; 

- қоршаған ортаны инженерлік қорғау іс-шараларының 

тиімділігін бағалау қабілеті. 

 ПД КВ Инженерные 

сооружения и их 

технологическое 

воздействие на 

окружающую среду 

5 5 Содержание дисциплины: Основные понятия инженерной 

защиты окружающей среды. Взаимодействия 

производства и природной среды. Решение экологических 

проблем в отдельных производствах. Интегрированный 

подход к решению экологических проблем.  Современные 

малоотходные технологии в энергетике. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений.  Защита 

окружающей среды от шума, инфразвука, вибраций и 

электромагнитных изменений. Защита водных 

ресурсов. Защита биоресурсов. Охрана окружающей 

среды при складировании промышленных отходов.  

Результаты обучения: 

- знание объектов, методов и принципов инженерной 

охраны окружающей среды, характеристик воздействия 

ведущих отраслей промышленности на окружающую 

среду;  

- знание закономерностей распространения вредных 

выбросов в окружающую среду, основ эколого-

экономического подхода к решению экологических 

проблем; 

- умение прогнозировать и оценивать последствия 

антропогенных и природных воздействий на 

окружающую среду и социальную среду;  

- умение рассчитывать прочность и прочность 

Промышленная 

экология  

Промышленност

ь и окружающая 

среда 

http://ekollog.ru/ispolezovanie-glaukonitovih-peskov-dlya-resheniya-problem-ekol.html
http://ekollog.ru/ispolezovanie-glaukonitovih-peskov-dlya-resheniya-problem-ekol.html
http://ekollog.ru/obzor-innovacij-v-energetike-i-yu-petrova.html
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сооружений и мероприятий инженерной защиты 

окружающей среды;  

- способность расчета уровня загрязнения окружающей 

среды промышленными выбросами; 

- способность оценивать эффективность мероприятий 

инженерной защиты окружающей среды. 

 КП ТК Өндіріс және 

қоршаған орта 

5 6 Пән мазмұны: Табиғатты қорғау шаралары және 

ғимараттары жайында жалпы сипаттама. Су бұратын 

табиғатты қорғайтын ғимараттар. Су бұру жүйесіндегі 

тазалау ғимараттары. Өнеркәсіптік қалдықтардың 

жиналуы. Ауа бассейнін қорғау шаралары және 

ғимараттары. Шудан қоршаған ортаны қорғау шаралары 

және ғимараттары. Биоресурстарды қорғаудың жүйесі 

және ғимараттары. 

Оқу нәтижесі: 

- табиғатты пайдаланудың негізгі экологиялық 

мәселелерін, табиғатты қорғауға арналған ғимараттарды 

салу және жобалаудың негізгі ұстанымдарын білуі;  

- табиғатты қорғау ғимараттарын, территориялық 

кешендерін жобалау, тұрғызу және пайдаланудың 

экологиялық және технико-экономикалық негізін білуі; 

- табиғатты қорғау ғимараттарын, территориялық 

кешендерін жобалау, тұрғызу және пайдаланудың 

экологиялық және технико-экономикалық негізін білуі; 

- табиғи жүйеге әртүрлі өнеркәсіптік кешендердің 

антропогендік әсерлерін бағалауда экологиялық 

ұстанымдарын қолдана алуы; 

- қоршаған ортаны қорғаудың жаңа технологияларының 

және табиғатты қорғау ғимараттарының 

конструкцияларын жобалау қабілеті; 

- өнеркәсіптік кәсіпорындарынан туындайтын теріс 

әсерлерді анықтау, әшкерлеу, болжау қабілеті; 

Инженерлік 

құрылыстар 

және олардың 

қоршаған ортаға 

технологиялық 

әсері 

Өндірістік 

қауіпсіздік 

негіздері 

 ПД КВ Промышлен 

ность и 

окружающая среда 

5 6 Содержание дисциплины: Общие сведения о 

природоохранных мероприятиях и сооружениях. 

Водоотводящие природоохранные сооружения. Очистные 

сооружения систем водоотведения. Накопители 

Инженерные 

сооружения и их 

технологическое 

воздействие на 

Основы 

промышленной 

безопасности 
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промышленных отходов. Сооружения и мероприятия 

охраны воздушного бассейна. Мероприятия и сооружения 

для защиты окружающей среды от шума. Сооружения и 

системы для охраны и сохранения биоресурсов.  

Результаты обучения: 

- знание основных экологических проблем 

природопользования, основных принципов 

проектирования и строительства природоохранных 

сооружений;  

- знание экологических и технико-экономических основ 

проектирования, строительства и эксплуатации 

природоохранных сооружений, территориальных 

комплексов;  

- умение решать сложные экологические проблемы, 

возникающие при формировании природоохранных 

сооружений и производственных комплексов;  

- умение применять экологические подходы к оценке 

антропогенных воздействий различных промышленных 

комплексов на природную систему;  

- способность проектировать новые технологии охраны 

окружающей среды и конструкции природоохранных 

сооружений; 

- способность выявлять, выявлять, выявлять, 

прогнозировать негативные последствия, возникающие с 

промышленных предприятий; 

окружающую 

среду 

 КП ТК Авариялы-құтқару 

жұмыстарын 

жүргізу мен 

ұйымдастыру 

5 7.1 Пәннің мазмұны: АҚЖ жүргізудің құқықтық негіздері. 

АҚЖ түрлері, ТЖ күштері мен құралдарын дайындау 

және қолдану бойынша іс-шараларды жоспарлау. Табиғи 

және техногендік сипаттағы ТЖ кезінде авариялық-

құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды 

жүргізу ерекшеліктері. ТЖ жою бойынша іс-шараларды 

жоспарлауды ұйымдастыру. Авариялық-құтқару 

жұмыстарын жүргізудің негізгі технологиялары. 

Химиялық қауіпті объектілердегі авариялар кезінде 

жұмыстарды жүргізу технологиясы. Коммуникациялық-

энергетикалық желілердегі және технологиялық 

Құтқару 

техникасы және 

базалық 

машиналар 

Іздену-құтқару 

жұмыстары 
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желілердегі аварияларды жоюдың технологиялық 

тәсілдері. 

Оқу нәтижесі: 

- авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстардың 

түрлерін білуі; 

- төтенше жағдайлар кезіндегі бақылау қызметі туралы 

білуі; 

- төтенше және төтенше жағдайлар кезінде дұрыс әрекет 

жасай алуы; 

- төтенше жағдайлар туындаған кезде адамдарды құтқару 

және эвакуациялауды жасай алуы; 

- цехтар мен объектілердегі аварияларды жою 

жоспарларын әзірлеу қабілеті; 

- авариялар болған жағдайда цехтар мен объектілердің 

персоналын эвакуациялау жоспарларын дайындау 

қабілеті; 

 ПД КВ Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ 

5 7.1 Содержание дисциплины: Правовые основы ведения АСР. 

Виды АСР, планирование мероприятий по подготовке и 

применению сил и средств в ЧС. Особенности проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ЧС природного и техногенного характера. Организация 

планирования мероприятий по ликвидации ЧС. Основные 

технологии проведения аварийно-спасательных работ. 

Технологии ведения работ при авариях на химически 

опасных объектах. Технологические приемы устранения 

аварий на коммуникально-энергетических сетях и 

технологических линиях. 

Результаты обучения: 

- знание видов аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

- знание о службах наблюдения при чрезвычайных 

ситуациях; 

- умение правильно действовать при чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

- умение спасать и эвакуировать людей при 

возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Спасательная 

техника и 

базовые машины 

Поисково-

спасательные 

работы 
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- способность разработать планов ликвидации аварий в 

цехах и на объектах; 

- способность подготовить планов эвакуации персонала 

цехов и объектов в случае возникновения аварий; 

 КПТК Іздену-құтқару 

жұмыстары 

5 7.2 Пәннің мазмұны: Іздестіру-құтқару жұмыстарын орындау 

кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

заңнамалық актілер және нормативтік құжаттар. 

Туризмдегі қауіпсіз қызметтің теориялық негіздері. 

Техногенді қауіптер және туристерді тасымалдау 

қауіпсіздігі. Төтенше жағдайларда өмір сүру. Іздестіру-

құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу. 

Төтенше жағдайлар кезінде іздестіру-құтқару 

жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі. Төтенше жағдайлар 

кезінде арнайы іздестіру-құтқару құралдары мен 

механизмдерін қолдану. 

Оқу нәтижесі: 

- іздестіру-құтқару жұмыстарын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік бойынша заңнамалық актілердің талаптарын 

білуі; 

- іздестіру-құтқару жұмыстарын орындау кезінде 

жағымсыз бағыттағы жағдайлардың даму қауіптілігіне 

талдау жүргізу және болжау әдістерін білуі; 

- іздестіру-құтқару жұмыстарын орындау кезінде ықтимал 

қауіптер болжамын талдау және жүзеге асыруды жасай 

алуы; 

- іздестіру-құтқару жұмыстарын орындау кезінде ықтимал 

қауіптер болжамын талдау және жүзеге асыруды жасай 

алуы; 

- төтенше жағдайда адамдарды құтқару мен 

эвакуациялауға қабілетті болуы; 

- іздестіру-құтқару қызметтері мен бөлімшелерінің 

қызметін регламенттейтін нормативтік құжаттарды 

әзірлеуді қабілетті болуы; 

Авариялы-

құтқару 

жұмыстарын 

жүргізу мен 

ұйымдастыру 

Талап етілмейді 

 ПД КВ Поисково-

спасательные 

работы 

5 7.2 Содержание дисциплины: Законодательные акты и 

нормативные документы по обеспечению безопасности 

при выполнении поисково-спасательных работ. 

Организация и 

ведение 

аварийно-

Не требуется 
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Теоретические основы безопасной деятельности в 

туризме. Техногенные опасности и безопасность 

перевозки туристов. Выживание в экстремальных 

условиях. Организация и проведение поисково-

спасательных работ. Безопасность проведения поисково-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Применение специальных поисково-спасательных 

инструментов и механизмов при чрезвычайных 

ситуациях. 

Результаты обучения: 

- знание требований законодательных актов по 

безопасности при выполнении поисково-спасательных 

работ;  

- знание методов проведения анализа и прогнозирования 

опасности развития ситуаций в негативном направлении 

при выполнении поисково-спасательных работ;  

- умение анализировать и осуществлять прогноз 

вероятных опасностей при выполнении поисково-

спасательных работ; 

- умение при необходимости, организовывать и 

руководить мероприятиями при выполнении поисково-

спасательных работ; 

- способности по спасению и эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуаций; 

- способность разрабатывать нормативные документы, 

регламентирующие деятельность поисково-спасательных 

служб и подразделений. 

спасательных 

работ 

 КП ТК Құтқару техникасы 

және базалық 

машиналар 

5 6 Пәннің мазмұны: Құтқарушы машиналар мен құрал-

жабдықтар. Құтқару техникасы және байланыс 

құралдарының мәні. Құтқарушылардың жабдықталуына 

қойылатын талаптар. Өрт кезінде, су тасқынында және 

жер сілкінісінде құтқарушы машиналар. Автомобиль 

транспорты, олардың эксплуатациялық көрсеткіштері. 

Іздеу-құтқару және апаттық құтқару құралдары. Апаттық 

құтқару құралдары. Арнайы құрал-жабдықтардың 

құрамы. Жерден су шығару қондырғылары. Бульдозерлер. 

Талап етілмейді Авариялы-

құтқару 

жұмыстарын 

жүргізу мен 

ұйымдастыру 

http://netref.ru/abaj-audani-bojinsha-ekologiyali-jafdaj-atmosferali-auani-jafd.html
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Жол-жерқазу құралдары. Жүк көтергіш құралдар.  

Оқу нәтижесі: 

- құтқару техникасының түрлерін, аспаптардың, 

машиналар мен механизмдердің құрылысы мен жұмыс 

принциптерін білуі;  

- құтқару техникасы мен базалық машиналардың негізгі 

үлгілерін, техникалық сипаттамаларын және жалпы 

құрылымын білуі;  

- техникалық қызмет көрсетуді, машиналарды қалпына 

келтіруді және сақтауды қамтитын бөлігінде құтқару 

техникасы мен базалық машиналарды пайдалануды 

ұйымдастыруы; 

- бөлімде техниканы пайдаланудың айлық және жылдық 

жоспарын жасай білуі; 

- құтқару машинасының жұмыс параметрлерін бақылау 

қабілетінің болуы; 

- механика саласындағы практикалық есептерді талдау 

және шешу үшін табиғаттың іргелі физикалық заңдарын 

қолдану қабілетінің болуы.   

 ПД КВ Спасательная 

техника и базовые 

машины 

5 6 Содержание дисциплины: Спасательные машины и 

оборудование. Значение спасательной техники и средств 

связи. Требования к оснащению спасателей. 

Спасательные машины при пожарах, наводнениях и 

землетрясениях. Автомобильный транспорт, их 

эксплуатационные показатели. Поисково-спасательные и 

аварийно-спасательные средства. Аварийно-спасательные 

средства. Состав специального оборудования. Установки 

для отвода воды из земли. Бульдозеры. Пути-

земледельческие средства. Грузоподъемные 

приспособления. 

Результаты обучения: 

- знание видов спасательной техники, устройство и 

принципы работы приборов, машин и механизмов; 

- знание назначений, технических характеристик и общее 

устройство основных образцов спасательной техники и 

базовых машин; 

Не требуется Организация и 

ведение 

аварийно-

спасательных 

работ 
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- умение организовывать эксплуатацию спасательной 

техники и базовых машин в части, включающей 

техническое обслуживание, восстановление и хранение 

машин; 

- умение составлять месячный и годовой планы 

эксплуатации техники в части. 

- способность проводить контроль параметров работы 

спасательной машины; 

- способность применять фундаментальные физические 

законы природы для анализа и решения практических 

задач в области механики. 

 КП ТК Өндірістік 

қауіпсіздік 

негіздері 

5 7.1 Пәннің мазмұны: Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

халықаралық құқық. ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік 

саласындағы мемлекеттік қадағалау. Қауіпті өндірістік 

объектілерге қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздіктің 

негізгі талаптары. Қауіпті өндірістік объектіні жобалауға, 

салуға және пайдалануға қабылдауға және оны 

пайдалануға қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік 

талаптары. Қауіпті өндірістік объектідегі аварияның 

салдарын оқшаулау, жою, аварияларды тексеру жөніндегі 

іс-қимылдарға дайындық жөніндегі өнеркәсіптік 

қауіпсіздік талаптары. 

Оқу нәтижесі: 

- өнеркәсіптік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдарын, 

терминдері және анықтамаларын, өнеркәсіптік қауіпсіздік 

саласындағы ҚР мемлекеттік қадағалауды білуі;  

- қауіпті өндірістік объектідегі аварияның салдарын 

оқшаулау және жою жөніндегі іс-қимылдарға дайындық 

жөніндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын білуі; 

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ҚР Заңдарымен 

және сабақтас құқық салаларында ҚР Үкіметінің 

нормативтік құжаттарымен жұмыс істей алуы; 

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

қадағалау органдарының нормативтік құжаттарымен 

жұмыс істей алуы; 

- авариялық жағдайларды жою жоспарын, жазатайым 

Талап етілмейді Өндірістік 

процестердің 

қауіпсіздігі 
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оқиғаларға әкеп соқпаған аварияларды техникалық 

тексеру актісі т.б. құжаттар жасау қабілеті; 

- қауіпті өндірістік объектілердің қоршаған табиғи ортаға 

зиян келтіргені үшін азаматтық жауапкершілігін 

сақтандыру жөніндегі құжаттар жасау қабілеті. 

 

 ПД КВ Основы 

промышленной 

безопасности 

5 7.1 Содержание дисциплины: Международное право в 

области промышленной безопасности. Государственный 

надзор РК в области промышленной безопасности. 

Основные требования промышленной безопасности к 

опасным производственным обьектам. Требования 

промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию опасного 

производственного обьекта и его эксплуатации. 

Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии на опасном производственном объекте, рас-

следованию аварий. 

Результаты обучения: 

- знание основных понятий, терминов и определения 

промышленной безопасности, государственный надзор 

РК  в области промышленной безопасности;  

- знание требований промышленной безопасности по 

готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии на опасном производственном 

объекте; 

- умение работать с законами РК в области 

промышленной безопасности и в смежных областях 

права;  

- умение работать нормативными документами 

правительства РК и органов государственного надзора в 

области промышленной безопасности; 

- способность разработать план ликвидации аварийных 

ситуаций, акта технического расследования аварий, не по-

влекших за собой несчастных случаев; 

- способность разработать документов по страхованию 

Не требуется Безопасность 

производственн

ых процессов 
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гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

 КП ТК Өндірістік 

процестердің 

қауіпсіздігі 

5 7.2 Пәннің мазмұны: Технологиялық процестер мен 

өндірістік жабдықтар қауіпсіздігінің жалпы талаптары. 

Технологиялық регламент технологиялық процесс 

қауіпсіздігінің негізі ретінде. Қорғау, сақтандыру, блоктау 

және сигнал беру құрылғылары, олардың сипаттамасы 

және жұмыс істеу принципі. Сала жабдықтарындағы 

Қауіпсіз жұмыстың ерекшеліктері. 

Оқу нәтижесі: 

- "адам – машина – тіршілік ету ортасы" жүйесінде 

тіршілік ету қауіпсіздігінің теориялық негіздерін, 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін білуі;  

- пайдаланатын құралдар, аспаптар, тетіктер, машиналар, 

аспаптар мен құралдар, олардың мақсаты, техникалық 

деректері, қолдану тәртібі, мүмкіндіктерін білуі; 

- төтенше жағдайлардың жарақаттайтын, зиянды және 

зақымдаушы факторларын сәйкестендіре алуы; 

- жағымсыз әсерлерден қорғау құралдарын, тиімді 

жүйелер мен объектілерді қауіпсіз және экологиялық 

пайдалануды жүзеге асыра алуы; 

- қоршаған ортаның зақымдаушы факторларының 

жағымсыз әсерін анықтау, электромагниттік өріс әсерін 

шектеу жөніндегі іс-шараларда жасау қабілеті; 

- адам ағзасына теріс әсер ететін электромагниттік өріс 

параметрлерін анықтау қабілеті. 

Өндірістік 

қауіпсіздік 

негіздері 

Талап етілмейді 

 ПД КВ Безопасность 

производственных 

процессов 

5 7.2 Содержание дисциплины: Общие требования 

безопасности технологических процессов и 

производственного оборудования. Технологический 

регламент как основа безопасности технологического 

процесса. Защитные, предохранительные, блокировочные 

и сигнализирующие устройства, их характеристика и 

принцип действия. Особенности безопасной работы на 

оборудовании отрасли. 

Результаты обучения: 

- знание теоретических основ безопасности 

Основы 

промышленной 

безопасности 

Не требуется 
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жизнедеятельности в системе “человек – машина – среда 

обитания”; 

- знание инструментов, приспособления, механизмы, 

машины, приборы и средства, их назначение, технические 

данные, порядок применения, возможности; 

- умение идентифицировать травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

- умение осуществлять безопасную и экологичную 

эксплуатацию систем и объектов; 

- способность обнаружения негативных воздействий 

поражающих факторов окружающей среды на человека; 

- способность определения параметров 

электромагнитного поля, негативно влияющих на 

организм человека; 

 КП ТК Өндірістегі еңбек 

гигиенасы 

4 7.2 Пәннің мазмұны: Пәннің міндеттері. Өндірістік 

зияндылықтарды (микроклимат, шу, діріл, ультрадыбыс, 

инфрадыбыс, өндірістік шаң, өндірістік улар, төмен және 

жоғары атмосфералық қысым) және өндірістік 

жарықтандыру, желдету және жылыту жүйелерін 

гигиеналық бағалау. Өндірістік физикалық факторлар 

еңбек гигиенасы және оларды бағалау. Гигиеналық 

нормалау және алдын алу шаралары. Өндірістегі шаңдану 

мен газдануды гигиеналық нормалау және бағалау және 

алдын алу әдістері. 

Оқу нәтижесі: 

- еңбек гигиенасы саласындағы нормативтік-құқықтық 

құжаттарды, еңбек гигиенасы бөлімінің құжаттамасын 

білуі;  

- өндірістік ортаның зиянды заттарын, физикалық, 

химиялық және биологиялық факторларын гигиеналық 

нормалау негіздерін білуі; 

- санитарлық-эпидемиологиялық жағдай асқынған кезде 

әр түрлі объектілердің санитарлық-гигиеналық жағдайын 

бағалай алуы; 

- өндірістегі кәсіби улануларды, аурулар мен 

жарақаттарды есепке алу, тексеру және талдау жүргізе 

Өндіріс және 

қоршаған орта 

Талап етілмейді 
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алуы;  

- компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, 

еңбек гигиенасы бойынша есепке алу-есеп беру 

құжаттамасын жүргізу, қадағалау қабілеті; 

- өндірістік ортаның қолайсыз факторларының ықпалына 

байланысты жұмыс істейтін халықтың денсаулық 

жағдайын бағалау қабілеті; 

 ПД КВ Гигиена труда на 

производстве 

4 7.2 Содержание дисциплины: Предмет задачи. Гигиеническая 

оценка производственных вредностей (микроклимат, 

шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, производственная 

пыль, промышленные яды, пониженное и повышенное 

атмосферное давление) и систем производственного 

освещения, вентиляции и отопления. Производственные 

физические факторы в гигиене труда и их оценка. 

Гигиеническое нормирование и меры профилактики. 

Гигиеническое нормирование и оценка запыленности и 

загазованности на производстве и методы профилактики. 

Результаты обучения: 

- знание нормативно-правовую документацию в области 

гигиены труда, документацию отдела гигиены труда;  

- знание основ гигиенического нормирования вредных 

веществ, физических, химических и биологических 

факторов производственной среды; 

- умение оценивать санитарно-гигиеническое состояние 

различных объектов при осложнении санитарно-

эпидемиологической ситуации;  

- умение проводить учет, расследование и анализ 

профессиональных отравлений, заболеваний и травм на 

производстве; 

- способность ведения учетно-отчетной документации по 

гигиене труда с использованием компьютерных 

технологий; 

- способность оценки состояния здоровья работающего 

населения в связи с влиянием неблагоприятных факторов 

производственной среды. 

 

Промышлен 

ность и 

окружающая 

среда 

Не требуется 
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 КП ТК Биосфераны 

инженерлік қорғау 

5 5 Пән мазмұны: Табиғатты қорғау шаралары, ғимараттары 

жайында жалпы сипаттама. Су бұратын табиғатты 

қорғайтын ғимараттар. Ауа бассейнін қорғау шаралары 

және ғимараттары. Шудан қоршаған ортаны қорғау 

шаралары және ғимараттары. Биоресурстарды қорғаудың 

жүйесі және ғимараттары. Өндірістік, ауыл шаруашылық, 

транспорттық, энергетикалық, тау-кендік, қайта өңдейтiн 

және басқада көсіпорында тарапынан қолайсыз әсер 

етуден табиғатты қорғау жүйесіне арналған объектілерді 

жобалау. 

Оқу нәтижесі: 

- әртүрлі қолайсыз әсерлерден табиғатты қорғау 

жүйесінде қолданылатын табиғат қорғауға арналған 

негізгі конструкцияларды білуі 

- табиғатты қорғау ғимараттарын және табиғатты 

қорғаудың территориялық кешендерін жобалау, тұрғызу 

және пайдаланудың экологиялық негізін білуі 

- өнеркәсіптік кәсіпорындарынан туындайтын теріс 

әсерлерді анықтауды, әшкерлеуді, болжауды және 

ескертуді уақытылы жасай білу 

- табиғатты қорғау ғимараттарын және өндірістік 

кешендерді қалыптастыруда пайда болған қиын 

экологиялық мәселелерді шеше білу 

- қоршаған ортаны қорғаудың жаңа технологиялары және 

табиғатты қорғау ғимараттарының конструкцияларын 

жобалауда дағдысы болуы 

- табиғи жүйеге әртүрлі өнеркәсіптік кешендердің 

антропагендік әсерлерін бағалауда экологиялық 

ұстанымдарын қолдануда дағдысы болуы. 

Талап етілмейді Су ресрустарын 

қорғау 

 ПД КВ Инженерная 

защита биосферы 

5 5 Содержание дисциплины: Общие сведения о 

природоохранных мероприятиях и сооружениях. 

Сооружения и мероприятия охраны воздушного бассейна. 

Мероприятия и сооружения для защиты окружающей 

среды от шума. Строительства и эксплуатации объектов 

предназначенных для охраны природных систем от 

неблагоприятных воздействий со стороны 

Не требуется Охрана водных 

ресурсов 
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промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, 

энергетических, горнодобывающих, перерабатывающих, 

муниципальных, мелиоративных и других предприятий.   

Результаты обучения: 

- знание основных конструкции природоохранных 

сооружений, используемых для охраны природных 

систем от различных неблагоприятных воздействий 

- знание основ экологических подходов к 

проектированию, возведению и эксплуатации 

природоохранных сооружений и природоохранных 

территориальных комплексов 

- умение определять, выявлять, предвидеть и 

предупреждать отрицательные воздействия, вызванные 

промышленными предприятиями 

- умение решать сложные экологические проблемы, 

возникающие при создании промышленных комплексов и 

природоохранных сооружений 

- способность применять принципы экологической 

оценки антропогенного воздействия различных 

производственных комплексов на природные системы 

- способность проектировать конструкций  

природоохранных сооружений и новых технологий 

охраны окружающей среды и мониторинга природных 

систем 

 КПТК Су ресурстарын 

қорғау 

5 6 Пән мазмұны: Биосферадағы судың орны және маңызы. 

Мұхиттар, теңіздер және жер беті сулары, олардың 

биосферадағы маңызы. Ағынды суларды тазалау әдістері. 

Суды ластағыш заттардың жіктелуі. Су құрамындағы 

гетерофазалы қоспаларды шөктіру, фильтрлеу және 

флотациялау. Суды тұзсыздандыру және тұщыландыру. 

Суды ауыр металл иондарынан тазалау. Судың иісін, 

дәмін бұзатын және басқа да улы қоспалардан тазалау. 

Оқу нәтижесі: 

- су ресурстарын басқару іс-шараларын негіздеуді және 

қарастырылған нысанның сушаруашылық жағдайын 

талдай білуі 

Атмосфералық 

ауаны қорғау 

Экологиялық 

аудит 
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- су нысандарына антропогендік әсерін көзін анықтауды 

және суды тазалаудың негізгі әдістерін білуі 

- суды ластағыш заттарды жіктелуді жәнедиспетчерлік 

басқаруының өңдеуін, шешім қабылдай білу 

- су шаруашылық түрі экономкалық және экологиялық 

бағалай білу 

- су шаруашылығын дамыту жобасын жасауда, климаттық 

жағдайын ескере су ресурстарын қазіргі заманға сай 

пайдалануда дағдысы болуы 

- су ресурстарын қорғау іс-шараларын негіздеуде және су 

нысандарына антропогендік әсерін бағалау үшін есептер 

жүргізуде дағдысы болуы 

 

 ПД КВ Охрана водных 

ресурсов 

5 6 Содержание дисциплины: Место и значение воды в 

биосфере. Океаны, моря и подземные воды, их значение в 

биосфере. Методы очистки сточных вод. Классификация 

загрязнителей воды. Водно-магнитная обработка, 

ионообменные и натриевые катионные методы. 

Биохимические методы очистки воды. Удаление воды из 

ионов тяжелых металлов. Очистка от запаха воды, 

настойки и других токсичных примесей.   

Результаты обучения: 

- знание определения антропогенного воздействия на 

водоемы и анализ водохозяйственного состояния объекта 

- знание в определении условий рационального 

использования водных ресурсов и обоснование 

деятельности по управлению водными ресурсами 

- умение обработать данные диспетчерского контроля, 

принимать решения и использовать эффективные 

ресурсосберегающие технологии при использовании 

водных ресурсов 

- умение проводить экономическую и экологическую 

оценку типа водного хозяйства 

- способность разработать проект управления водными 

ресурсами, проанализировать текущее использование 

водных ресурсов с учетом климатических условий 

Охрана 

атмосферного 

воздуха  

Экологический 

аудит 
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- способность обосновать меры по охране водных 

ресурсов и расчет антропогенного воздействия на водные 

объекты 

 КП ТК Қоршаған ортаның 

химиялық ластануы 

5 6 Пән мазмұны: Биосфера эволюциясының химиялық 

кезеңі. Биосфераның құрылымы. Экожүйе ұғымы. 

Биосферадағы химиялық элементтер. Тірі ағзалар мен өлі 

табиғат арасындағы химиялық өзара әрекеттесу. 

Экологиялық өзара әрекеттесудің химиялық негіздері. 

Химиялық экорегуляторлар. Атмосферада, суда, 

топырақта, биотада химиялық заттарды анықтау және 

өлшеу. Қоршаған ортадағы химиялық заттарды 

тасымалдау. Химиялық ластағыштардың қоршаған ортаға 

химиялық және биохимиялық түрленуі. Қоршаған ортаны 

қорғау объектілерінің ластану қаупі мен 

тәуекеліхимиялық заттармен қамтамасыз ету. Қоршаған 

ортадағы токсиканттар. Органикалық емес токсиканттар. 

Оқу нәтижесі: 

- табиғаттағы әр алуан бір-бірімен әсерлесетін заттарды 

зерттеуді, шаруашылық және өзге де қызмет түрлерінің 

негізгі ерекшеліктерін білуі 

- қоршаған ортаның сапасына мониторинг жүргізуді және 

қоршаған ортадағы әлемдік экологиялық мәселелердің 

деңгейін талдауды білуі 

- экологиялық мәселелерді шешуде дұрыс шешім 

қабылдауды және экологиялық талаптар қойылатын 

қоршаған орта нысандардың түрлерін анықтау әдістерін 

білуі 

- қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздерін және 

антропогендік зиянды әсердің алдын алу мақсатымен 

табиғи кешендерді сақтау әдістерін білуде 

- қазіргі технологиялық процестерді білуіне байланысты 

антропогендік әсердің деңгейін барынша төмендету 

жолдарын игеруде дағдысы болуы 

- қалдықтарды кәдеге жаратуда және ауаны, суларды 

тазартуда, топырақты қалпына келтірілудің жаңа 

химиялық технологияларды қолдануда дағдысы болуы 

Химия Экологиялық 

аудит 
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 ПД КВ Химическое 

загрянение 

окружающей среды 

5 6 Содержание дисциплины: Химический этап эволюции 

биосферы. Структура биосферы. Понятие экосистемы. 

Химические элементы в биосфере. Химические 

взаимодействия между живыми организмами и неживой 

природой. Химические основы экологических 

взаимодействий. Химические экорегуляторы. 

Обнаружение и измерение химических веществ в 

атмосфере, воде, почве, биоте. Транспорт химических 

веществ в окружающей среде. Химические и 

биохимические превращения химических загрязнителей в 

окружающей среде. Опасность и риск загрязнения 

объектов окружающей среды химическими веществами. 

Токсиканты в окружающей среде. Неорганические 

токсиканты.    

Результаты обучения: 

- знание химических основ экологических явлений и 

проблем, а также процессов формирования химических 

свойств и состава объектов окружающей среды 

- знание методов прогнозирования и регуляции уровня 

химического загрязнения в объектах окружающей среды 

- умение составлять рекомендации по внедрению новых 

препаратов, употребляемых в сельском хозяйстве и 

бытовой химии 

- умение дать рекомендации по профилактике других 

процессов, приводящих к загрязнению окружающей 

среды 

- способность освоения способов минимизации 

антропогенного воздействия за счет знания новых или 

современных современных технологических процессов 

- способность использовать новые химические 

технологии для переработки отходов и 

кондиционирования воздуха, очистки воды и мелиорации 

Химия Экологический 

аудит 

 КП ТК Инженерлік 

экология 

4 7.2 Пән мазмұны: Инженерлік экология және оның адам және 

табиғат туралы білім жүйесіндегі орны.Антропогендік 

экология. Антропогендік өндірістік факторлар. Қоршаған 

Экологиялық 

нормалау және 

сараптау 

Талап етілмейді 
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ортаны ластау көздері. Энергетиканың қоршаған ортаға 

әсері. Атмосфераның ластану көздері. Атмосфералық 

ауадағы қоспаларды нормалау. Атмосфераға ластаушы 

заттардың түсуін регламенттеу. Атмосфералық ауаны 

ластанудан қорғау. Қоршаған ортаның мониторингі. 

Экологиялық сараптама. 

Оқу нәтижесі: 

- энергияны үнемдеу туралы мемлекеттік саясаттың 

ережелерін, негізгі түсініктерін, тәжірибелілік 

жұмыстарды жобалауды, жүргізуді білуі 

- бүкіл әлемде және Қазақстанда энергияны үнемдеуді 

қазіргі кезде және болашақта дамыту бағыттарын, 

мәселелерін және күйін білуі 

- тәжірибемен алынған нәтижелерді бір күйге келтіруді 

және шекті энергия үнемдеу әдісін жасай білу 

- халық шаруашылығы салаларында энергияны 

үнемдеудің көлемін және бағыттарын талдай білу 

- жылу технологиялық қондырғылар мен жүйелердің 

энергетикалық шығындарын есептеуде дағдысы болуы 

- энергияны үнемдеудің нормативтік-құқықтық және 

нормативтік-техникалық базасы жөнінде дағдысы болуы 

 ПД КВ Инженерная 

экология 

4 7.2 Содержание дисциплины: Инженерная экология и её 

место в системе знаний о человеке и природе 

Антропогенная экология. Антропогенные 

производственные факторы. Источники загрязнения 

окружающей среды. Влияние энергетики на окружающую 

среду. Источники загрязнения атмосферы.   

Нормирование примесей в атмосферном воздухе. 

Регламентация поступления загрязняющих веществ в 

атмосферу. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Мониторинг окружающей среды. Экологическая 

экспертиза.    

Результаты обучения: 

- знание положений государственной политики в области 

энергосбережения, ее основные понятия и термины, 

проектирование, проведение экспериментальных работ 

Экологическое 

нормирования и 

экспертиза 

Не требуется 
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- знание тенденций, проблем и состояния 

энергосбережения в настоящее время, в будущем в мире и 

в Казахстане 

- умение использовать методику ограничения вывода 

экспериментальных результатов и ограничения 

энергосбережения 

- умение соблюдения энергосбережения в народном 

хозяйстве 

- способность рассчитывать затраты энергии на 

отопительные установки и системы 

- способность применять на практике нормативную и 

нормативно-техническую базу энергосбережения 

 КП ТК Экологиялық аудит 5 7.1 Пән мазмұны: Экологиялық аудиттің маңыздылығы. 

Экологиялық аудиттің түсінігі. Экологиялық аудиттің 

мақсаттары. Экологиялық аудиттің міндеттері. 

Экологиялық аудиттің объектісі. Экологиялық аудит 

жүргізудің бағдарламаларын жасау. Ғылыми әдістемелік 

сұрақтардың экологиялық нақтылау регионы және жоба 

жоспарының материалдарының жоғарылауы. Табиғат 

қорғау жобасының және қорғау обьектісі. Экологиялық 

сараптама. Мемлекеттік экологиялық сараптама. 

Сараптама процедурасы, принциптері, әдістемелік ұжым 

сұрақтары. 

Оқу нәтижесі: 

- экологиялық аудиттің мақсаттарын, міндеттерін және 

объектісі анықтауды білуі 

- табиғат қорғау жобасын және қорғау обьектісіне 

экологиялық сараптаманың өткізілу принципін білуі 

- қоршаған ортаның объектілеріне әртүрлі қызметтеріне 

баға беруді жүргізе білу 

- табиғи объекттердiң пайдалануын техникалық-

экономикалық және шаруашылық жағынан есептей білу 

- геоэкологиялық жобаның құқылы нормалық 

жұмысының жаңашылдығында дағдысы болуы 

- өнеркәсіпті ұйымдастырғандағы экологиялық қауіпті, 

әртүрлі өнеркәсіптердің қоршаған ортаға әсерін бағалауда 

Қоршаған 

ортаның 

химиялық 

ластануы 

Талап етілмейді 
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және аудит жүргізуде дағдысы болуы 

 ПД КВ Экологический 

аудит 

5 7.1 Содержание дисциплины: Важность экологического 

аудита. Концепция экологического аудита. Цели 

экологического аудита. Задачи экологического аудита. 

Объект экологического аудита. Разработка программ 

экологического аудита. Геоэкологическое обоснование 

хозяйственной деятельности в прединвестиционной и 

проектной документации. Экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая экспертиза, ее 

соотношение с ведомственной и общественной. 

Процедура экспертиз и организационные вопросы. 

Нормативная и методическая основа экспертиз.   

Результаты обучения: 

- знание методики экологического обоснования 

хозяйственной деятельности на уровне технико-

экономического обоснования проектированияи 

эксплуатации объектов 

- знание важности экологического аудита и принципов 

проведения экологической экспертизы 

- умение проводить оценку воздействия различных видов 

деятельности на окружающую среду 

- умение разбираться в методах экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на 

уровне технико-экономического обоснования 

- способность проведения работы с нормативно-правовой 

базой при экологическом аудите 

- способность в области экспертизы, паспортизации, 

аудита и оценки воздействия на окружающую среду 

различных производств 

Химическое 

загрянение 

окружающей 

среды 

Не требуется 

 КП ТК Бүлінген 

экожүйелерді 

қалпына келтіру 

5 7.1 Пән мазмұны: Табиғи экожүйелерді ластаудың көздері. 

Бүлінген және табиғи экожүйелерді дамудың 

заңдылықтары мен құрамы. Бүлінген экожүйелерді 

қалпына келтірудің шаралары. Бүлінген экожүйелердің 

ережелері мен жалпы талаптары. Экожүйелерді 

рекультивациялау этаптары мен бағыттары. Табиғатты 

қорғау, табиғи ресурстардың пайдаланудың халықаралық 

Талап етілмейді Талап етілмейді 
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бірлестігі. 

Оқу нәтижесі: 

- табиғи және табиғи антропогендік экожүйелердің 

ұйымдастырудың негізгі заңдылықтары; бүлінген 

экожүйелердің шараларын білуі 

- қоршаған ортаға шаруашылықтың және басқа да 

қызметтің әсер етуін бағалауды білуі 

- табиғи экожүйелерге антропогендік әсер етудің 

байланысын экологиялық процесін талдау; оларды шеше 

білу 

- жаңа ресурстарды сақтау және табиғатты қорғау 

технологияларында жасалатын жұмыстарды жасай білу 

- әртүрлі экожүйедегі бұзылуды бағалаудағы шарттарды 

анықтауда дағдысы болуы 

- экожүйелердің бұзылу дәрежесін анықтау үшін әртүрлі 

зерттеулерді талдау әдістерінде дағдысы болуы 

 

 ПД КВ Восстановление 

нарушенных 

экосистем 

5 7.1 Содержание дисциплины: Источники загрязнения 

природных экосистем. Свойства и закономерности 

развития природных и нарушенных экосистем. 

Мероприятия по восстановлению нарушенных экосистем. 

Общие положения и правила рекультивации нарушенных 

экосистем. Направления и этапы рекультивации 

экосистем. Международное сотрудничество в области 

охраны, рационального использования природных 

ресурсов и их воспроизводства.   

Результаты обучения: 

- знание основных закономерностей организации 

природных и природно-антропогенных экосистем, а 

также факторов нарушения экосистем 

- знание мероприятий по рекультивации нарушенных 

экосистем 

- умение анализировать протекание экологических 

процессов, связанных с антропогенным воздействием на 

природные экосистемы и находить пути решения их 

ликвидации 

Не требуется Не требуется 
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- умение использовать знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды 

в практической деятельности для сохранения экосистем 

- способность определения критериев оценки 

нарушенности различных экоситем 

- способность проведения различных исследований для 

определения степени нарушенности экосистем 

 

 КП ТК Биологиялық және 

шикізат 

ресурстарын тиімді 

пайдаланудың жаңа 

технологиялары 

5 7.2 Пән мазмұны: Биосфераның қалпына келетін және 

қалпына келмейтін ресурстарынтиімді пайдаланудың 

негізгі бағыттары. Табиғатты тиімді пайдаланудың қазіргі 

заманғы технологиялары. Қазақстанда шикізат 

ресуртардың таралу ережелері. Табиғи ресурстарды 

пайдаланудың қазіргі эффективті технологиясы, 

биотехнология, минералды шикізатты өндірудегі аз 

қалдықты технологияны қайта пайдалану жолдары. 

Жердің қалпына келмейтін ресурстарын тиімді 

пайдаланудың қазіргі заманғы әдістері. 

Оқу нәтижесі: 

- аз қалдықты технологиялардың түрлерін және шикі 

затты қайта өңдеу технологиясын білуі 

- шикізат ресурстарын пайдаланудағы дәстүрлі емес 

технологияны пайдалануды білуі 

- жаңа технологияларды, өңдеу технологиясын, оның 

әдістерінде және қоршаған орта мен адам денсаулығының 

байланысын анықтай білуі 

- метал, көмір және мұнайды өндірудің және 

тасымалдаудың қоршаған ортаға әсерін анықтай білуі 

- табиғи ресурстардың қорларымен жұмыс жасауда және 

олардың қорын сақтауда дағдысы болуы 

- жаңа экологиялық және ресурс үнемдейтін 

технологияларды қолдануда дағдысы болуы 

 

Бүлінген 

экожүйелерді 

қалпына келтіру 

Талап етілмейді 

 ПД КВ Новые технологии 

рационального 

использования 

5 7.2 Содержание дисциплины: Основные направления 

выгодного употребления востанавливаемых и не 

востанавливаемых ресурсов биосферы. Современные 

Восстановление 

нарушенных 

экосистем 

Не требуется 
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биологических и 

сырьевых ресурсов 

эффективные технологии использования природных 

ресурсов: биотехнология, малоотходные технологии 

переработки минерального сырья, их вторичное 

использование, замкнутые циклы в химической, 

металлургической промышленности и использование 

водных ресурсов. Современные технологии для 

выгодного потребления исчерпываемых земельных 

ресурсов. Новые технологии обогащения и обработки 

металических руд.   

Результаты обучения: 

- знание малоотходных технологий переработки сырья и 

технологий вторичного использования сырья 

- знание современных эффективных нетрадиционных 

технологий использования биологических и сырьевых 

ресурсов  

- умение анализировать и применять современные методы 

использования ресурсов 

- умение определять воздействие на окружающую среду 

при добыче, добыче и транспортировке металлов, угля и 

нефти 

- способность работы с природными ресурсами и 

поддержание их запасов 

- способность в использовании новых природоохранных и 

ресурсосберегающих технологий 

 

 КП ТК Қалдықтармен 

жұмыс жасау 

5 7.2 Пән мазмұны: Тұтыну және өндіріс қалдықтары. Қауіпті 

қалдықтар. Қалдықтардың классификациясы. Тұтыну 

және өндіріс қалдықтарының түзіліуін есептеу әдістері. 

Өндірісте қалдықтармен жұмыс жасау технологиясы. 

Қалдықтарды қайта өңдеу және залалсыздандыру 

технологиясы. Қалдықтардың көп ұрпағы бар өндірістік 

процестер, сондай-ақ оларды қайта өңдеу және қайта 

пайдалану технологиясы. 

Оқу нәтижесі: 

- көп мөлшерде қалдық шығаратын өндірістің саласын 

және олармен жұмыс істеу технологиясын, сонымен қатар 

Бүлінген 

экожүйелерді 

қалпына келтіру 

Талап етілмейді 
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мүмкін болатын залалсыздандыру технологиясын білуі 

- ресурс қорғаушы және аз қалдықты өндіріс 

технологиясын құруды және қазіргі қалдықтарды 

залалсыздандыру әдістерін пайдалануды білуі 

- өндірістік өнеркәсіптерден шығатын теріс әсерлерді 

 ескерту, болжам жасау, айқындау және анықтай білу 

- улы өндіріс шығарындыларын анықтауда және 

өндірістік өнеркәсіптің технологиялық үрдістерін 

экологизацияны жүргізе білу 

- қауіптілік классына байланысты өндіріс қалдықтарының 

классификациясын анықтауда дағдысы болуы 

- өндірістік және тұрмыстық қалдықтармен айналысқанда 

реттеу жұмыстарында дағдысы болуы 

 

 ПД КВ Обращение с 

отходами 

5 7.2 Содержание дисциплины: Отходы производства и 

потребления. Опасные отходы. Классификация отходов. 

Методика расчета количества образуемых отходов 

производства и потребления. Технология обращения с 

отходами на производстве. Технология переработки и 

утилизации отходов. Процессами производства, в 

которых происходит большое образование отходов, а 

также с технологией их возможной переработки и 

вторичного использования.   

Результаты обучения: 

- знание основных отраслей, дающих наибольшее 

количество отходов производства и технологию 

обращения с ними, а также технологию возможной 

утилизации 

- знание выявить выбросы токсичности и экологизировать 

технологические процессы промышленного производства 

- умение определять, выявлять, предвидеть и 

предупреждать отрицательные воздействия, вызванные 

промышленными предприятиями 

- умение выявлять источники промышленных 

токсических выбросов и проводить экологизацию 

технологических процессов промышленных предприятий 

Восстановление 

нарушенных 

экосистем 

Не требуется 
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- способность классификации отходов производствапо 

классам опасности и в использовании современных 

методов утилизации отходов 

- способность по регулированию процедуры обращения с 

отходами производства и потребления и в создании 

малоотходных производств и ресурсосберегающих 

технологий 
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