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 1. Білім беру бағдарламасының  паспорты
1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері
Білім беру бағдарламасының (БББ) миссиясы жоғары білім беру саласындағы білім беру қызметтерінің жоғары сапасын ұсынуға қол

жеткізу, 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің қауіпсіздігі білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау жөніндегі
ұлттық кеңістіктегі көшбасшылыққа қол жеткізу болып табылады.

БББ мақсаты білім беру процесін басқарудың демократиялық қағидаттарын практикада жүзеге асыру, жоғары оқу орындарының
академиялық еркіндігі мен мүмкіндіктерін кеңейту, жоғары білімнің мамандық бойынша жəне ғылыми зерттеулер бойынша Қоғамның
өзгеретін қажеттіліктері мен ғылыми ой жетістіктеріне бейімделуін қамтамасыз ету, еңбек нарығында түлектердің бəсекеге қабілеттілігін
қалыптастыру, толыққанды сапалы кəсіби білім алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету, өндірістік қауіпсіздік саласында кəсіби құзыреттілік,
қоршаған ортаны қорғау жəне төтенше жағдайларда қорғау, еңбек нарығының өзгеріп жатқан жағдайларында түлектердің жоғары
ұтқырлығы.

БББ негізгі міндеттері:
1. Болашақ мамандардың тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жəне төтенше жағдайларда қорғау саласындағы негізгі кəсіби

құзыреттерін қалыптастыру;
2. Мамандардың ғылыми-зерттеу жəне жобалау жұмыстарына, тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету,

табиғи жəне техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жəне нақты зерттеудің
міндеттерін негізге ала отырып, жаңа əдістер мен тəсілдерді əзірлеуге дайындығы;

3. Ақпараттық, техникалық Оқыту құралдары мен компьютерлік технологиялар, кəсіби ортадағы идеологиялық жəне проблемалық
коммуникациялар, тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жəне төтенше жағдайларда қорғау саласындағы технологиялық жүйелерді,
желілер мен жабдықтарды əзірлеу, енгізу жəне пайдалану бойынша құзыреттерді қалыптастыру.

4. Өз қызмет саласына, кəсіпорындардың немесе ұйымдардың өндірістік қызметіне белсенді қатысуға қатысты білімді интеграциялау
саласындағы кəсіби міндеттерді шешу үшін қажетті жаңа ғылыми-техникалық жəне практикалық ақпаратты іздеу жəне алу бойынша
құзыреттерді қалыптастыру

5. Жан-жақты гуманитарлық жəне жаратылыстану-ғылыми білімдері мен қызығушылықтары бар, өзін-өзі жетілдіруге жəне кəсіби
өсуге қабілетті тұлғаны қалыптастыру.

6. Өндірістік деңгейде жаңа əзірлемелерді енгізуді жəне пайдалануды қамтамасыз ететін өндірістік-технологиялық қызметке
қабілеттілікті қалыптастыру.

БББ 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің қауіпсіздігі тез өзгеретін əлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез
бейімделуге қабілетті, Қазақстан Республикасы экономикасының экологиялық секторы жəне тіршілік қауіпсіздігі саласындағы болашақ
мамандардың жоғары тұлғалық-кəсіби құзыреттерін қалыптастыруға, жоғары білікті құзыретті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді.

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Білім беру бағдарламасы "Еңбекті нормалау" ұлттық біліктілік шеңберіне, кəсіптік станадарттарға сəйкес əзірленді, «Атамекен»

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кəсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы №255 бұйрығына
№25-Қосымша, «Экология жəне табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» станадарттарына сəйкес əзірленген жəне Дублин дескрипторларымен
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жəне Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген, еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. БББ екі
мамандық өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне өнеркəсіптік экология бойынша техника жəне технология бакалаврларын дайындауды қарастырады.

6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің қауіпсіздігі білім беру бағдарламасы пəндерді оқытудың модульдік жүйесі
негізінде əзірленген жəне жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттерді қалыптастыратын 22 модульден тұрады.

БББ жалпы білім беретін, базалық жəне бейіндік пəндер циклі модульдерді қамтиды:
- Жалпы білім беру пəндері;
- Жаратылыстану-ғылыми пəндер;
- Қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау;
- Əлемдік экологиялық мəселелер
- Экономика жəне менеджмент;
- Өнеркəсіптік экология жəне оны бағалау;
- Технологияның қауіпсіздігі жəне өнеркəсіпті техникалық реттеу;
- Өндірістік қауіпсіздік негіздері;
- Химиялық, биологиялық жəне радиациялық қауіпсіздік негіздері жəне дəрігерге дейінгі көмек көрсету əдістемесі;
- Өрт қауіпсіздігі негіздері жəне өрттен қорғау;
- Химиялық экология, биогеохимия жəне қоршаған ортаны талдау əдістері;
- Қоршаған ортаның экологиялық шешімі;
- Тірі организмдердің биоэкологиясы жəне экологиясы;
- Экологиялық бақылау;
- Топырақтану жəне табиғи ресурстар;
- Өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамалық жəне нормативтік актілер жүйесі;
- Өнеркəсіптің қоршаған ортаға əсері;
- ТЖ-да жедел іс-қимылдарды ұйымдастыру;
- Өндірістік жəне еңбек процестерінің қауіпсіздігі;
- Табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау;
- Шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезіндегі экологиялық талаптар;
- Қалдықтармен жұмыс істеу.
Бакалавриатта оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттердің көлемімен айқындалады. Академиялық кредиттердің белгіленген

көлемін игеру жəне бакалавр дəрежесін алу үшін күтілетін оқу нəтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білімнің білім беру бағдарламасы
толық игерілген болып саналады.

Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критерийі білім алушының студенттің оқу қызметінің барлық
түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредитті меңгеруі болып табылады.
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1.3 Біліктілік сипаттамасы
Кəсіби қызмет саласы
Осы бағыттың түлектері:

- тіршілік қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше жағдайларда қорғауды, еңбекті қорғауды, ақпараттық технологияларды,
кəсіпорындар экономикасын жəне табиғатты пайдалануды тиімді пайдалану;
- гуманитарлық, жаратылыстану, жалпы кəсіптік жəне арнайы ғылымдарға бағдарлану, сондай-ақ осы нəтижелерді өндірістік қызметте
пайдалану;
- дамыған ойлау мəдениетіне ие болу, диалектика мен логиканың жалпы заңдарын пайдалану, өзінің кəсіби қызметінің нəтижелерін ауызша
жəне жазбаша түрде баяндау;
- қоршаған ортаны қорғау жəне тіршілік əрекетін қамтамасыз ету, табиғи жəне техногенді төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою
бойынша іс - шараларды өткізуге қатысу;
- тіршілік əрекетін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жабдықты
əзірлеуге, енгізуге жəне пайдалануға қатысу;
- өндірістің қауіпті жəне зиянды факторларына бағалау жүргізуге жəне кəсіпорындарда апаттық жағдайлардың алдын алуға қатысу ; ;
- кəсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық жəне өзге де қызметіне сараптама жəне аудит жүргізуге қатысу; адам мен
қоршаған орта үшін қауіпсіздік тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол берілуін бағалау жəне мамандандырылған
мониторингтік, авариялық-құтқару, еңбек қорғау қызметтерінің қызметін, олардың материалдық-техникалық базасын қалыптастыру мен
ұйымдастыру;
- қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінде экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;
- материалды жинауды жəне қоршаған табиғи ортаның ластану деңгейіне зертханалық зерттеулер жүргізуді жүзеге асыру;
- кəсіпорындардың экологиялық паспортын жасауға жəне экологиялық мониторинг жүргізуге қатысу;
- халыққа экологиялық мəселелер бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету;
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық конвенциялардың талаптары бойынша Қазақстан Республикасының міндеттемелерін
орындауға жəрдемдесу жəне т. б.;
- жұмыс берушілерді тарту, ғылыми зерттеулерді орындау үшін серіктестерді табу.

Түлектердің кəсіби қызметінің объектілері - табиғи, техногендік, əлеуметтік, ақпараттық жүйелерге жəне олардың компоненттеріне
əсер ететін кəсіпорындар мен ұйымдар; су, жер, биотикалық жəне басқа ресурстар; өмір сүру қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды
анықтайтын факторлар; технологиялық жүйелерді, желілерді əзірлеумен, енгізумен жəне пайдаланумен жəне төтенше жағдайларда
қорғаумен айналысатын; өрт, экологиялық, химиялық, радиациялық жəне басқа қауіптердің алдын алуға мүмкіндік беретін кəсіпорындар
мен ұйымдар, жобалау-іздестіру институттары, бюролар, фирмалар жəне т. б. меншіктің əртүрлі нысандары. Қоршаған ортаны қорғаудың
аумақтық басқармалары, ұлттық парктер, қорықтар, биосфералық резерваттар, өнеркəсіптік кəсіпорындар, агроөнеркəсіптік кешендер,
полигондар, Энергетика объектілері, АЭС, білім беру ұйымдары, ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары болып табылады.

Бітірушілердің кəсіби қызметінің пəні - тіршілік əрекетінің қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше жағдайларда
қорғауды қамтамасыз ететін инженерлік құрылыстар, жабдықтар. Табиғи жəне урбандалған экожүйелер жəне олардың компоненттері,
биосфера жəне оның компоненттері, экологиялық мониторинг жəне маркетинг, қоршаған ортаның жай-күйін талдау, инспекция жəне
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бақылау, болжамдық модельдерді құру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқарушылық жəне консалтингтік қызметтер, экологиялық
технологиялық процестерде жəне жаңа кəсіпорындарды, елді мекендерді жобалау кезінде экологиялық талаптарды сақтау, экономиканың
əртүрлі салаларында табиғатты қорғау шараларын жоспарлау жəне жүзеге асыру, қоршаған ортаға əсерді бағалау жəне экологиялық аудитті
жүргізу.

Түлектердің кəсіби қызметінің типтік міндеттері:
Бакалавр өзінің кəсіби қызметінде келесі міндеттерді шешеді:
- халық шаруашылығы салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды əзірлеу;
- тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жəне төтенше жағдайларда қорғау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
- тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, еңбекті қорғауға жəне қоршаған ортаны қорғауға қатысты нұсқаулықтар мен басқа да

құжаттарды əзірлеу;
- төтенше жəне авариялық жағдайлардың алдын алуға, сондай-ақ олардың салдарын жоюға байланысты жұмыстарды жүргізуге

қатысу;
- тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жəне төтенше жағдайларда қорғау саласындағы заңнамалық, нормативтік-құқықтық

жəне өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы басшылық пен персоналды хабардар ету;
- нормативтік-техникалық, нормативтік-экологиялық, есеп беру жəне өзге де құжаттарды жасау;
- экологиялық мониторинг жүргізу жəне қоршаған орта жағдайының индикациясы, экологиялық сараптама, экологиялық паспорт

жасау;
- экологиялық мəселелер бойынша кеңес беру қызметін көрсету.
БББ 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің қауіпсіздігі техника жəне технология бакалаврлары келесі

кəсіби қызмет түрлерін орындай алады:
- өндірістік-технологиялық;
- жобалық;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- эксперименталды-зерттеу.

          - экологиялық қызмет;
Өндірістік-технологиялық қызмет:
- тіршілік əрекетін қамтамасыз ету жəне қоршаған ортаны қорғау, табиғи жəне техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу жəне
жою бойынша іс-шараларды өткізуге қатысу;
- тіршілік əрекетін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жаБПықтарды
əзірлеу, енгізу жəне пайдалану;
- қоршаған орта тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шаралардың техникалық-экологиялық-экономикалық тиімділігін
бағалау;
- табиғи жəне еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының пайдаланылуына, еңбекті қорғау, төтенше жағдайларда қорғау жəне
өндірістік процестер мен жабдықтарды, құтқару жұмыстары мен техникасын регламенттейтін күзет нормаларының, ережелері мен
стандарттарының сақталуына, авариялардың, апаттардың жəне экологиялық зілзалалардың салдарын жоюға бақылауды жүзеге асыру;
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- жедел-ағымдағы орындалатын жұмыстардың бастапқы есебін жəне талдауын жүргізу, қауіпті жəне зиянды өндірістік факторларды,
төтенше жағдайлар кезінде өндірістер мен техникалық жүйелердің теріс факторлары мен техногендік тəуекелін өлшеу, сондай-ақ
қоршаған орта мониторингі;
- өндірістің қауіпті жəне зиянды факторларына бағалау жүргізу;
- кəсіпорындардағы апаттық жағдайлардың алдын алу;
-  кəсіпорындардың,  ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық жəне өзге де қызметіне сараптама жəне аудит жүргізу;  адам жəне
қоршаған орта үшін қауіпсіздік тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға рұқсат етілуін бағалау;
- мамандандырылған мониторингтік, авариялық-құтқару, еңбек қорғау қызметтерінің қызметін, олардың материалдық-техникалық
базасын қалыптастыру жəне ұйымдастыру.
Жобалау қызметі:
- өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді
əзірлеу жəне жобалау үшін техникалық тапсырмаларды дайындауға қатысу;
- тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты нормативтік-техникалық жəне нормативтік-экологиялық құжаттаманы
əзірлеу;
- қоршаған ортаны қорғауға, табиғатты тиімді пайдалануға жəне тіршілік қауіпсіздігін қорғауға байланысты əлеуметтік-экологиялық
жүйелер мен проблемаларды зерттеуге арналған техникалық жəне жұмыс құжаттары мен жобаларын əзірлеу.
Ұйымдастыру-басқару қызметі:
- ағымдағы жұмыс жəне перспективада мақсаттар қою жəне міндеттерді қалыптастыру;
- кіші орындаушылар ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру; бастапқы өндірістік бөлімшелердің жедел жоспарларын əзірлеу;
- техникалық жəне экологиялық құжаттарды, кəсіби қызметті жүргізу;
- тіршілік қауіпсіздігі саласындағы нормалар мен ережелерді əзірлеу, сондай-ақ шаруашылық жəне басқа да қызметтерді жүргізу
кезінде оларды орындау тəртібін белгілеу.
Эксперименттік-зерттеу қызметі:
- жұмыс аймағының, қоршаған ортаның нақты жай-күйін өлшеу жəне зерттеу жүргізу, ағымдағы жəне ұзақ мерзімді кезеңдерге болжам
жасау жəне нəтижелерді талдау жүргізілген зерттеулердің сипаттамасын жасау, деректерді дайындау жəне құрастыру есептер, шолулар
жəне ғылыми жарияланымдар;

       - тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу саласындағы əдістер мен бағдарламаларды əзірлеуге
жəне іске асыруға қатысу.

        Экологиялық қызмет:
       - экологиялық кадастр құру, биологиялық əртүрлілікті зерттеу, табиғи ортаның сапасын талдау;
 - қоршаған ортаны қорғау саласындағы болжамдық модельдерді құру, басқарушылық жəне консалтингтік қызметтер, экологиялық білім

беру жəне тəрбие;
- технологиялық процестерде жəне жаңа кəсіпорындарды, елді мекендерді жобалау кезінде экологиялық талаптарды сақтау;
- экономиканың түрлі салаларында табиғатты қорғау іс-шараларын жүзеге асыруға қатысу, ҚОƏБ жəне экологиялық аудит жүргізу.
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2. Оқыту нəтижелері (негізгі құзыреттер)
6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің қауіпсіздігі БББ түлектері келесі негізгі құзыреттіліктерге ие:
- салауатты өмір салтына, құқықтық нормаларды сақтауға, өзін-өзі жетілдіруге, кəсіби жəне əлеуметтік салалардағы табысқа жəне

көшбасшылыққа бағдарланған Қазақстанның тарихи жəне экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну жəне ғылыми талдау
негізінде Болашақ маманның дүниетанымдық, белсенді азаматтық жəне адамгершілік-гуманистік ұстанымына ие болу (N 1).

-əлеуметтік-гуманитарлық пəндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Əлеуметтік жəне кəсіби қарым-қатынастың əртүрлі
салаларындағы жағдайларды шеше білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми əдістері мен тəсілдерін пайдалану; жеке жəне кəсіби бəсекеге
қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мəдени, құқықтық жəне этикалық нормаларын қолдана білу (N 2).

-ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық жəне библиографиялық мəдениет негізінде кəсіби
қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу, кəсіби қызметте экономикалық жəне жаратылыстану-ғылыми пəндердің негізгі заңдарын
қолдана білу (N 3).

- өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік саласындағы проблемаларды шешу үшін өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға,
шығармашылық əлеуетті пайдалануға қабілеттілік, Математикалық талдау мен модельдеудің негізгі заңдары мен əдістерін қолдана білу
(N 4).

- тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жүргізілетін іс-шараларды жүзеге асыру жəне қорғаудың
оңтайлы тəсілдерін таңдау, Өндірістегі еңбекті қорғау саласындағы қауіптерді сəйкестендіру жəне қауіптерді бағалау, өнеркəсіптік жəне
экологиялық қауіпсіздік саласындағы кəсіби міндеттерді сауатты шешу білігі (N 5).

- бөлімшелерді жедел бақылау, реттеу жəне үйлестіру үшін қажетті өндірістік объектілерден келіп түсетін ақпаратты жинауды жəне
талдауды жүзеге асыру, Жұмыс аймағы мен қоршаған ортаның жай-күйін талдау жəне болжау, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау
талаптарының, адам мен табиғи ортаға зиянды жəне қауіпті факторлардың əсер етуінің алдын алу жөніндегі санитариялық-гигиеналық
талаптардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру (N 6).

- өндірістік, өрт жəне экологиялық қауіпсіздік саласындағы оқыту бейініне сəйкес міндеттерді шеше білу жəне білу, практикалық
тəжірибе негізінде отандық жəне шетелдік озық тəжірибені зерделеу, талдау қабілетіне ие болу, тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны
қорғау саласындағы негізгі заңнамалық жəне нормативтік актілермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру (N 7).

- төтенше жəне авариялық жағдайларды болдырмауға, сондай-ақ олардың зардаптарын жоюға байланысты жұмыстарды жүргізу,
өндірістегі жұмыс орындарына аттестаттау жүргізу, қоршаған ортаның экологиялық мониторингін жүзеге асыру жəне табиғи жəне
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде кəсіби міндеттерді шешу қабілеті (N 8).
          - табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды бағалау критерийлерін айқындау жəне ресурс үнемдеуші технологияларды қолдану, су,
топырақ, минералдық-шикізат жəне биологиялық ресурстардың сарқылуы мен тотығуының алдын алу жөніндегі іс-шараларды əзірлеу,
өндірісте экологиялық қауіпсіздік пен экоқорғау іс-шараларының сақталуын қамтамасыз ету қабілеті (N 9).
         - қолданбалы экология, экологиялық сараптама жəне мониторинг əдістерін, далалық жəне зертханалық экологиялық ақпаратты өңдеу,
талдау жəне синтездеу əдістерін меңгеру жəне теориялық білімді практикада пайдалану (N 10).
         - қоршаған орта мен экологиялық проблемалардың жай-күйін, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара іс-қимылын бақылау
жəне талдау қабілеті (N 11).
         - қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау жəне өрт қауіпсіздігі бойынша оқыту мен нұсқау беруді қамтамасыз ете отырып,
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жұмысшылардың қауіпсіз жəне жайлы еңбек жағдайларын жасау бойынша жұмыс жүргізу (N 12).
         - инновациялық жобалық шешімдерді, экологиялық жəне техникалық құжаттаманы, кəсіпорындардың, ұйымдардың өнеркəсіптік жəне
экологиялық қауіпсіздігі жөніндегі жобаларды, бағдарламаларды, жоспарларды əзірлеу жəне жасау мəселелерінде дағдысы болу (N 13).
        - тіршілік қауіпсіздігі талаптарының орындалуын жəне зиянды жəне қауіпті факторлардың адам мен табиғи ортаға əсерін бақылауды
жүзеге асыра отырып, жұмыс аймағы мен қоршаған ортаның жай-күйін талдау жəне болжау, техногендік жəне табиғи тəуекелдерді басқару
дағдыларына ие болу (N 14).
       - ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыру кезінде табиғатты қорғау заңнамасының талаптарын
сақтау қабілетіне ие болу, қалдықтарды жіктей білу, Қауіпті қалдықтарды ажырата білу жəне қауіпсіз сақтауды қамтамасыз ету, қалдықтар
бойынша құжаттаманы жүргізу, бағдарламалар, қалдықтар қозғалысының құжаттары мен журналдарын, қалдықтарды тасымалдау кезінде
ілеспе құжаттарды əзірлеу (N 15).

3. Пəндердің сипаттамасы
№ Пəн атауы Пəннің қысқаша мазмұны Кредит

саны
Қалыптасатын құзыреттіліктер

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1
0

N1
1

N1
2

N1
3

N1
4

N1
5

1 Қазақстанның
қазіргі заманғы

тарихы

Қазақстандағы тəуелсіздіктің
тарихи алғышарттары: ұлттық
мемлекет құру идеяларының
кезеңдері. Азаматтық-саяси
қайшылықтар. ХХ ғасырдың
екінші жартысындағы
Қазақстандағы кеңестік
реформалардың қайшылықтары
мен зардаптары. Қазақстан
Республикасының мемлекеттік
құрылымының қалыптасуы.
Рухани жаңғыру жəне қоғамдық-
саяси дамудың келешегі

5 +  +

2 Философия Ойлау мəдениетінің пайда болуы.
Əлемнің философиялық
түсінігінің негіздері. Сана, жан
жəне тіл. Онтология жəне
метафизика. Таным жəне
шығармашылық. Білім, ғылым,

5 +  +
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техника жəне технологиялар.
Адам философиясы жəне
құндылық əлемі. Өмірдің мəні.
Еркіндік философиясы. Өнер
философиясы. Қоғам жəне
мəдениет. Тарих философиясы.
Дін философиясы. "Мəңгілік ел
"жəне" Рухани жаңғыру " – жаңа
Қазақстанның философиясы.

3 Бизнес
негіздері

Қазіргі Қазақстан
экономикасындағы бизнес.
Кəсіпкерлік қызметтің ұйымдық-
құқықтық нысандары мен
түрлері. Кəсіпкерлік фирманы
ұйымдастыру жəне тіркеу.
Компанияны қайта құру.
Ликвидация фирмы. Банкроттық.
Бизнес жүйесіндегі бəсекелестік.
Коммерциялық мəмілелер жəне
келісім-шарттар. Сыртқы
экономикалық келісімшарттың
ерекшеліктері. Бизнес
инфрақұрылымы. Бизнес
стратегиясы. Іскерлік белсенділік
стратегиясы. Көшбасшылық.
Стратегиялық жоспарлау.
Бизнестегі іскерлік бедел. Бизнес
жүйесіндегі бизнес-жоспарлау.
Қазақстан Республикасының
Азаматтық құқық негіздері.
Қазақстан Республикасы
кəсіпкерлігінің түрлері мен
нысандары. Жеке кəсіпкерлік.
Қазақстан Республикасындағы

5 +  +
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сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес. Қазақстан
Республикасының Азаматтық іс
жүргізу құқығының негіздері.
Қазақстан Республикасының
қаржы жəне салық құқығының
негіздері. Биоценоз туралы
түсінік. Экожүйелер туралы
түсінік. Заттардың айналымы.
Биосфера - Жердің ғаламдық
экожүйесі. Вернадскийдің ілімі

4 Шетел тілі Social and Everyday Life.
Əлеуметтік жəне күнделікті өмір.
Social– Cultural Life. Əлеуметтік -
мəдени өмір. Lexical themes:
Spare time of students.
Лексикалық тақырыптар:
Студенттердің бос уақыты.  Sport
in our life. Спорт біздің
өмірімізде. Educational –
Professional Life. Оқу - кəсіби
өмір. Lexical themes: Education
system. Educational
Establishments. Education system
in Kazakhstan. Лексикалық
тақырыптар: Білім беру жүйесі.
Оқу орындары. Қазақстандағы
білім беру жүйесі.

10 +  +

5 Қазақ / Орыс
тілі

Танысу. Мен жəне қоршаған
орта. Оқу орны. Туған жерге
саяхат. Кітапханада. Менің мекен
жайым. Уақыт, жыл мезгілдері,
апта.  Күн тəртібі.  Сауда
орталықтарында. Тағам.

10 +  +
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Денсаулық. Киім. Адамның
мінезі, қасиеттері. Мерекелер.
Қоғамдық орындарда. Мəдени
орындарда. Қызықты мəліметтер.
Саяхат. Менің Отаным. Қазақ
халқының дəстүрлері, өнері.
Қазақ халқының танымал
тұлғалары. Қазақстан жастары.
Ақпарат. Жаңаəліпби
Успешное овладение видами
речевой деятельности в
соответствии с уровневой
подготовкой. Формирование и
совершенствование навыков
владения языкомв 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

+  +

6 Ақпараттық-
коммуникация

лық
технологиялар

(ағылшын

Қоғам дамуының негізгі
секторларындағы акт рөлі. АКТ
саласындағы стандарттар акт
анықтамасы. АКТ пəні жəне
оның мақсаты. Қоғам дамуының

5 +  +
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тілінде) негізгі секторларындағы акт рөлі.
АКТ саласындағы стандарттар.
Акт жəне Мыңжылдық
декларациясында тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізу
арасындағы
байланыс.Компьютерлік
жүйелерге кіріспе. Компьютерлік
жүйелердің архитектурасы
Компьютерлік жүйелердің
шолуы.

7 Əлеуметтік-
саяси білім

(əлеуметтану,
саясаттану,

мəдениеттану,
психология)

модулі

Əлеуметтік шындық жəне ақыл-
ой. Əлеуметтік тəжірибедегі
себеп-салдарлық байланыстар.
Қазіргі білім жүйесіндегі саяси
ғылымның орны, саясаттың
қоғам өмірінің басқа
салаларымен өзара іс-қимылы.
Мəдениет ұғымының қалыптасу
тарихы: Дін мəдениеттің киелі
нысаны ретінде. Ғылым
əлеуметтік-мəдени институт
ретінде. Ежелгі түркі өркениеті
жəне оның ерекшеліктері.
"Мəдени мұра" мемлекеттік
бағдарламасы. Психология
əдістері.

8 +  +

8 Дене
шынықтыру

Жеңіл атлетика. Кростық
дайындық. Күштік дайындық.
Спорттық ойындар: футбол.
Спорттық ойындар: баскетбол.
Лыжнаяподготовка. Спорттық
ойындар: волейбол. Қол добы.
Қазақтың ұлттық ойыны

8 +  +



15

"Аңшылар", "Бəйге".
Президенттік тесттер

9 Математика Көптеген айнымалылардың
функциясы туралы түсінік.
Айнымалылар функциясын
анықтау аймағы. Екі айнымалы
функцияның шегі. Екі жəне үш
айнымалы функциялардың
жартылай туындыларын табу.
Екі айнымалы функциялардың
бірінші жəне екінші ретті
дифференциалдарын табу; жуық
есептеулерге бірінші ретті
дифференциалдарды қолдану.
Күрделі функцияны саралау.
Тангенс жазықтығы жəне бетіне
қалыпты. Екі айнымалы
функцияның экстремумы. Ең
үлкен жиындарды табу.

4

+  +

10 Физика Механиканың физикалық
негіздері: механикалық қозғалыс
кинематикасы, аудармалы жəне
айналмалы қозғалыс
динамикасы, механикалық
сұйықтық, механикалық
тербелістер. Молекулалық
физика жəне термодинамика:
молекулалық-кинетикалық
теория, газдардың изо
процестері, Термо динамика
заңдары, жылу машиналары.
Кирхгоф ережелері. Магнетизм:
био–Савар–Лаплас заңы, Ампер
күші жəне Лоренц күші,

5

+  +
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электромагниттік индукция,
энергиямагнитогополия,
теңдеумаксвелл.
Электромагниттік тербелістер
мен толқындар: сөнетін
тербелістер, мəжбүрлі
тербелістер, резонанс,
айнымалылар; электромагниттік
толқындар, кедергі, жарықтың
дифракциясы жəне
поляризациясы.

11 Химия Кіріспе. Д.И. Менделеевтің
химиялық элементтерінің
периодтық жүйесі жəне
химияның негізгі заңдары.
Заттың құрылысы жəне
химиялық байланыс. Ерітінділер
жəне дисперсті жүйелер туралы
түсінік. Химиялық кинетика.
Химиялық процестердің
энергетикасы. Химиялық
термодинамика. Электролиттік
диссоциация жəне реакцияның
иондық тендеулері. Тұздар
гидролизі жəне тотығу-
тотықсыздану реакциялары.
Элементтер химиясы жəне
олардың маңызды қосылыстары.

4

+  +

12 Аналитикалық
химия

Аналитикалық химия əдістері.
Химиялық талдаудың теориялық
негіздері. Аналитикалық
сигналдар жəне аналитикалық
реакциялар. Аниондарды сапалы
талдау. Сандық химиялық

5

+  +
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талдау. Сандық химиялық талдау
əдістері. Гравиметриялық талдау.
Титриметриялық талдау
əдістерін жіктеу. Қышқыл негізді
титрлеу əдістері. Тотығу-
тотықсыздану титрлеу əдістері.
Перманганатометрия.
Иодометрия.
Потенциометриялық талдау.
Тікелей потенциометрия жəне
Потенциометриялық титрлеу.
Қоршаған ортаны, экологиялық
таза өнімді талдаудағы
хроматографиялық талдау
əдістері.

13 Тіршілік
əрекетінің
қауіпсіздігі

ТƏҚ ұйымдастырушылық
негіздері. Адамның тіршілік ету
ортасының қауіптілігі. Табиғи
жəне техногендік сипаттағы ТЖ
жіктелуі жəне сипаттамасы.
Радиациялық қауіпті
объектілердегі ТЖ, авариялар
мен апаттар (РББҰ). Химиялық
қауіпті объектілердегі жəне
химиялық қаруды қолдану
жағдайларындағы ТЖ. Соғыс
уақытындағы ТЖ сипаттамасы.
Шаруашылық жүргізу
объектілерінің тұрақтылығы.
Халықты зақымдаушы
факторлардан инженерлік
қорғау. Тарату жəне
эвакуациялау. АҚ
құралымдарының объектілерін

4

+  +
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ұйымдастыру. ТЖ салдарын
жою. Техносфераның теріс
факторларының көрсеткіштері.

14 Еңбекті қорғау Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті
қорғаудың құқықтық негіздері.
Еңбекті қорғауды ұйымдастыру
жəне басқару. Техногендік
сипаттағы төтенше жағдайлар.
Өндірістік санитария. Өндірістік
үй-жайлардың микроклиматы.
Өндірістік жарықтандыру.
Өндірістік үй-жайларды жылыту
жəне желдету. Шу мен дірілден
қорғау. Электр тогынан қорғау.
Қауіпсіздік техникасы негіздері.
Өндірістік жарақаттануды талдау
əдістері. Өрт қауіпсіздігі
негіздері. Өрт күзетін
ұйымдастыру.

5

+  +

15 Экология жəне
тұрақты даму

Экология туралы жалпы ғылымға
кіріспе. Өмір сүру ортасы жəне
биологиялық ырғақтар. Дене
жəне орташа факторлар.
Аутэкология - жеке адамның
экологиясы. Демэкология -
популяция экологиясы.
Синекология-ассоциациялардың
экожүйелері (биоценоз).
Экожүйелер экологиясы.
Биосфера туралы ілім. Табиғи
ресурстар жəне оларды тиімді
пайдалану. Ерекше қорғалатын
жер объектілері. Экологиялық
ойлау жəне экологиялық

5

+ +
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мəдениет. Жергілікті, аймақтық
жəне жаһандық экологиялық
проблемалар. Тұрақты даму
тұжырымдамасы жəне тұрақты
даму тұжырымдамасын іске
асырудағы экологияның рөлі

16 Əлемдік
экология

Əлемдік экологияның пəні мен
міндеттері. Экологиялық
дағдарыстан шығудың
экологиялық жəне экономикалық
стратегиясы. Биосфераның
құрылымы. Биогеохимиялық
циклдар. Əлемдік экологиялық
мəселелер. Планетаның халқы
мəселелері. Əлемдік жылыну
мəселесі. Жердің озон қабатын
бұзу мəселесі. Экология жəне
адам денсаулығы. Қоғамдық
сананы экологияландыру.
Саласындағы халықаралық
ынтымақтастық

5

+ + +

17 Кəсіпорын
экономикасы

Экономика: пəн жəне əдістер.
Экономика салалары мен
бөлімшелері. Компания.
Жоспарлау. Кəсіпорын
қызметкерлері. Еңбекті
нормалау. Еңбекке ақы төлеу
нысандары мен жүйелері.
Меншік нысандары бойынша
кəсіпорындардың түрлері,
ұйымдық-құқықтық нысандары.
Бизнес-қауымдастықтар.
Кəсіпорынның негізгі міндеттері
мен функциялары.

5
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Кəсіпорынның сыртқы ортасы:
кəсіпорынға əсер ететін
жағдайлар мен факторлар.

18 Өндірістік
менеджмент

Өндірістік менеджменттің мəні
өндірістік процестердің мазмұны
мен түрлері. Өндірістік
менеджменттегі басқарушылық
шешімдер. Кəсіпорынның
өндірістік инфрақұрылымын
ұйымдастыру. Өндірістік қуаты
жəне оны пайдалану.
Кəсіпорынның өндірістік
бағдарламасын қалыптастыру.
Өндірістік менеджменттегі
жоспарлау. Кəсіпорынды
орналастыру стратегиясы.
Жазбаша үй тапсырмасы
.Өндірістік жүйелерді жобалау.

5

+  +

19 Өнеркəсіптік
экология

Халық шаруашылығы
салаларының қоршаған орта
жағдайына əсері. Шаң жинайтын
жабдық. Сіңіру əдістері мен
атмосфераны газ тəрізді
қоспалардан қорғау құралдары.
Атмосфераны газ қоспаларынан
қорғаудың адсорбциялық
əдістері мен құралдары. Шудан,
дірілден, электромагниттік
өрістен қорғау. Қоршаған ортаны
шуды реттеу жəне қорғау
əдістері. Көлік жəне оның
қоршаған ортаға əсері.

3

+  +

20 Басқару
əдістері жəне

ҚО ластану мəселелері. ҚО
қорғаудың мемлекеттік жəне 5 +  +
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қоршаған
ортаға əсерді

бағалау

салалық жүйелері; ҚО əсерін
бағалау жəне қорғау
саласындағы негізгі заңнамалық
жəне нормативтік актілер.
Қоршаған ортаны қорғауды
басқарудың мемлекеттік
жүйесінің құрылымы, негізгі
міндеттері, құқықтары, рөлі мен
маңызы; қызметінің негізгі
қағидаттары. Экологиялық
жобалаудың принциптері мен
əдістері. ҚО-ға жəне оған
қатысушыларға əсер етуді
бағалаудың өлшемдері, негізгі
принциптері мен мазмұны.
ҚОƏБ нəтижелерін бағалау жəне
өткізу əдістері. Атмосфераға,
литосфераға, топырақ, өсімдік
жамылғысына жəне жануарлар
əлеміне əсерін бағалау.
Антропоэкологиялық
аспектілерді бағалау жəне
болжау. Технологиялар мен жаңа
материалдардың экологиялық
негіздемесі. Өндірістік
объектілерді паспорттау.

21 Техника жəне
технологиялар

қауіпсіздігі

Техника мен технологияның
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
қойылатын жалпы талаптар.
Технологиялық процестерді
механикаландыру жəне
автоматтандыру кезіндегі еңбек
қауіпсіздігі. Электрмен жəне
газбен дəнекерлеу
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жұмыстарының, ӨТМ мен
механизмдерді пайдаланудың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Техниканың жаңа үлгілерін
əзірлеу, дайындау жəне сынау
кезіндегі қауіпсіздік талаптары.
Адамдар мен жүктерді көлік
құралдарымен тасымалдау
қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Кəсіпорындар мен ұйымдарда
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті
қорғау жөніндегі іс-шараларды
жүзеге асыру алгоритмі.

22 Өнеркəсіптік
қауіпсіздікті
техникалық

реттеу

Техникалық реттеу туралы ҚР
заңнамасы. Техникалық
реттеудің негізгі мақсаттары,
міндеттері жəне принциптері.
Өнеркəсіптік қауіпсіздікті
техникалық реттеудің
мемлекеттік жүйесінің
құрылымы. Өнеркəсіптік
қауіпсіздікті техникалық реттеу
саласындағы уəкілетті органның
құзыреті. Техникалық
регламенттер: мазмұны жəне
əзірлеу тəртібі. "Қысыммен
жұмыс істейтін жабдықтардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар", "Су жылытатын жəне
бу қазандықтарының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар", "ӨТМ қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар"
техникалық регламенттері.
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23 Өнеркəсіптік
желдету

Өнеркəсіптік желдетудің жалпы
түсініктері мен терминдері.
Өнеркəсіптік кəсіпорындардың
ауа ортасы жəне өнеркəсіптік
ағындардың аэродинамикасы.
Өндірістік үй-жайлардың жылу
режимі жəне аэрациясы.
Өндірістік ортаның
метеорологиялық жағдайлары.
Ауа өткізгіштердің
аэродинамикалық кедергісі.
Тарту көздерінің түрлері.
Желдету желілері жəне олардағы
ауаның таралуын басқару.
Жергілікті желдету. Желдету
жүйелерін техникалық сынау
жəне пайдалану. Ауаны
кондиционерлеу жүйесі жұмыс
ортасы.
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24 Өндірістік
санитария

Өндірістік санитарияның негізгі
ұғымдары мен терминдері.
Өнеркəсіп кəсіпорындарына
қойылатын санитарлық-
гигиеналық жəне санитарлық-
техникалық нормалар мен
талаптар. Жұмыс аймағын
жылытуға, желдетуге жəне ауаны
баптауға, кəсіпорындарды сумен
жабдықтауға жəне кəрізге
санитарлық нормалар. Жұмыс
ортасының микроклиматы.
Жұмыс аймағының ауасындағы
зиянды заттардан қорғау.
Метеорологиялық жағдайлардың
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қызметкерлер ағзасының жай-
күйіне əсері. Өнеркəсіптік
жобалаудың санитарлық
талаптары мен нормалары.

25 Өндірістік
объектілердің
өнеркəсіптік
қауіпсіздігін

сараптау

Өндірістік объектілердің
қауіпсіздігін сараптаудың негізгі
ережелері мен түсініктері.
Техносфералық жəне
экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету міндеттерін
шешуде жүйелі тəсілді
ұйымдастыру. Күрделі
жүйелердің қасиеттері жəне
оларды басқару. Өндірістік
объект қауіпсіздігінің негізгі
көрсеткіштері. ҚӨО өнеркəсіптік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Өнеркəсіптік объектілердің өрт
қауіпсіздігін сараптау.
Өнеркəсіптік кəсіпорындардың
өрттен жəне жарылыстан
қорғауы. Технологиялық
машиналар мен жабдықтардың
өрт жəне жарылыс қаупін
бағалау жəне болжау. Мұнай-
химия өндірістері
объектілеріндегі жарылыстарды
оқшаулау жəне алдын алудың
негізгі əдістері мен тəсілдері.
ҚӨО-де қолданылатын қауіпті
техникалық құрылғыларға
сараптама. ҚӨО-дегі
жағдайларды талдау. ҚӨО-дегі
ғимараттар мен құрылыстарды
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сараптау. Ғимараттар мен
құрылыстардың қауіпсіздік жəне
сенімділік талаптарына
сəйкестігін сараптамалық
тексеру жəне жүргізілген
сараптама нəтижелерін құжаттау.
Өнеркəсіптік қауіпсіздік
декларациясының сараптамасы
жəне оның Нормативтік-
құқықтық базасы.

26 Химиялық
жəне

биологиялық
қауіпсіздік
негіздері

Адам өміріндегі химиялық жəне
биологиялық қауіпсіздік туралы
жалпы ұғымдар. Химиялық
қауіпті объектілер. Апатты-
қауіпті химиялық заттар.
Химиялық қару. Химиялық оқ-
дəрілер мен аспаптар. Зақымдану
ошағында химиялық барлауды
ұйымдастыру жəне жүргізу.
Жұқтыру көзін оқшаулау жəне
жою. Биологиялық қару.
Экономиканың химиялық жəне
биологиялық қауіпті
объектілерінде төтенше
жағдайларда халықты қорғау.
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27 Жазатайым
оқиғалар
кезінде

дəрігерге дейін
көмек

көрсетудің
əдістемесі мен

əдістері

Дəрігерге дейінгі алғашқы көмек
туралы жалпы ережелер мен
ұғымдар. Дəрігерге дейінгі
Алғашқы көмек көрсетудің
принциптері мен əдістері. Зардап
шеккендерді тасымалдау. Зардап
шеккендердің терминалдық
жағдайы. Реанимацияның
принциптері мен əдістері. Қан
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айналымын тоқтату кезіндегі
Реанимация. Əр түрлі жаралар
жəне олар туындаған асқынулар.
Жарақат алған кезде дəрігерге
дейінгі Алғашқы көмек көрсету
тəртібі. Асептика жəне
антисептика. Таңу материалы
жəне оны стерилизациялау.
Зардап шеккендерге күтім жасау.
Алғашқы көмек элементтері.
Жаппай əскери жарақаттар мен
жарақаттар.

28 Радиациялық
қауіпсіздік
негіздері

Радиоактивтілік туралы жалпы
ұғымдар мен анықтамалар.
Радиациялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етудің Нормативтік-
құқықтық базасы. Иондаушы
сəулелену көздерімен жұмыс
істеу кезінде радиациялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Радиоактивті сəулелердің
биологиялық объектілермен
өзара əрекеттесуі. Қоршаған
ортаның радиоактивті ластану
көздері. Иондаушы сəулеленуден
қорғау əдістері. Радиациялық
бақылау əдістері, аппаратурасы
жəне аспаптары.

5

+ +

29 Өрт қауіпсіздігі
негіздері

Өнеркəсіптік объектілердің өрт
қауіпсіздігінің негіздері туралы
жалпы ұғымдар. ҚР өрт
қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Жарылу қаупі бар аумақтарды
санаттарға бөлу. Түрлері жану.
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Адам ағзасына əсер ететін өрттің
себептері мен қауіп факторлары.
Өрттен қорғау жəне өрттерді
сөндіру шаралары мен тəсілдері.
Өртке қарсы кедергілер мен
материалдар. Автоматты өрт
сөндіру жүйелерінің
құрылғылары. Өрт қауіпсіздігі
бойынша іс-шараларды жобалау
жəне іске асыру.

30 Ғимараттар
мен

құрылыстарды
өрттен қорғау

Құрылыс материалдарының,
конструкциялардың жəне
ғимараттардың, құрылыстардың
құрамдас бөліктерінің өрт-
техникалық сыныптамасы.
Құрылыс материалдарының өрт
қауіптілігі: жану, тұтану, қабілеті
жəне уыттылығы білімге түтін,
олардың жануы. Құрылыс
конструкцияларының өртке
қарсы тұрақтылығын есептеудің
негізгі əдістері. Өндірістік
кəсіпорынның бас жоспарын
жасау кезеңіндегі өрт қауіпсіздігі
талаптары. Өрт кезіндегі
эвакуациялық шығу жолдары
мен жолдары. Өрттерді оқшаулау
тəсілдері мен техникалық
құралдары. Құрылыс
материалдарының,
конструкциялардың жəне
ғимараттардың, құрылыстардың
құрамдас бөліктерінің өрт-
техникалық сыныптамасы.
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Құрылыс материалдарының өрт
қауіптілігі: жану, тұтану, қабілеті
жəне уыттылығы білімге түтін,
олардың жануы. Құрылыс
конструкцияларының өртке
қарсы тұрақтылығын есептеудің
негізгі əдістері. Өндірістік
кəсіпорынның бас жоспарын
жасау кезеңіндегі өрт қауіпсіздігі
талаптары. Өрт кезіндегі
эвакуациялық шығу жолдары
мен жолдары. Өрттерді оқшаулау
тəсілдері мен техникалық
құралдары.

31 Химиялық
экология

Биосферадағы химиялық
элементтер. Тірі заттың
химиялық құрамы. Күрделі
жүйелер жəне олардың
ерекшеліктері. Қоршаған
ортаның ластануы мен
токсиканттары туралы түсінік.
Қоршаған орта объектілеріндегі
ластаушы заттарды бақылау
əдістері. Атмосфера, гидросфера,
литосфера химиясы. Жердің
əртүрлі геосфераларының
құрылымы, қасиеттері жəне
химиялық құрамы. Парниктік
əсердің физика-химиялық
механизмдері, озон қабатының
бұзылуы. Шарттары
қалыптастыру, əр түрлі типтегі
тосты. Атмосферадағы ластаушы
заттарды бақылау əдістері.
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Ағынды суларды тазартудың
химиялық əдістері. Судың
ластануын бақылау əдістері.
Литосфераның негізгі химиялық
элементтері. Топырақтың
адсорбциялық қасиеттері.
Топырақтың ластануы. Топырақ
жағдайын бақылау əдістері.

32 Биогеохимия
жəне

экотоксиколо-
гия

Биосфераның биогеохимиялық
құрылымы, химиялық
элементтердің көші-қонының
негізгі жолдары жəне осы
процестердегі тірі
организмдердің рөлі. Оның
компоненттерінің биосферамен
өзгеруі жəне тұрақтылығы.
Заттардың тірі организмдерге
жəне тұтастай экожүйелерге
уытты əсерінің күрделі
мəселелерін шешу үшін
ғылымның теориялық ережелерін
практикалық қолданудың негізгі
принциптерін зерттеу.
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33 Қоршаған орта
объектілерін
талдаудың

физика-
химиялық
əдістері

Физика-химиялық əдістердің
жіктелуі. Электрохимиялық,
спектрлік, хроматографиялық,
радиометриялық,
массоспектрометриялық,
оптикалық талдау əдістері.
Кондуктометриялық жəне
Потенциометриялық талдау.
Фотометрия. Нефелометрия,
рефрактометрия,
интерферометрия, полярометрия

5

+  +



30

туралы түсінік. Рентгендік
спектрлік əдіс, радиоактивтік,
изотоптық əдіс, радиоактивтік
талдау əдісі. Қоршаған орта
объектілерін талдауда физика-
химиялық əдістерді қолдану.

34 Экологиялық
нормалау
негіздері

Экологиялық нормалау. Сапаның
экологиялық нормативтері.
Қоршаған орта сапасының
нысаналы көрсеткіштері.
Қоршаған ортаға рұқсат етілетін
антропогендік əсердің
нормативтері. Эмиссия
нормативтері. Технологиялық
нормативтер. Қалдықтарды
жинақтау лимиттері жəне
қалдықтарды көму лимиттері.
Табиғи ортаға жол берілетін
физикалық əсер ету нормативі.
Күкіртті ашық түрде күкірт
карталарында орналастыру
лимиттері. Экологиялық
рұқсаттар. Экологиялық
төлемдер.

5

+  +

35 Экологиялық
сараптау

Экологиялық сараптама.
Экологиялық сараптама
принциптері. Мемлекеттік
экологиялық сараптама.
Мемлекеттік экологиялық
сараптама объектілері.
Мемлекеттік экологиялық
сараптама жүргізу тəртібі.
Мемлекеттік экологиялық
сараптаманың қорытындысы.
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Мемлекеттік экологиялық
сараптаманың жариялылығы.
Қоғамдық экологиялық
сараптама. Қоғамдық
экологиялық сараптаманы
ұйымдастырушы. Қоғамдық
экологиялық сараптама
сарапшылары. Қоршаған ортаға
əсерді бағалау.

36 Экологиялық
мониторинг

Экологиялық мониторингтің
негізгі объектілері. Табиғи
ортаның жағдайын бақылау мен
бақылаудың заманауи əдістері.
Табиғи ортаға антропогендік
əсер ету дəрежесін анықтау.
Табиғи ортаның сапасын
Жергілікті деңгейде талдау жəне
анықтау, биологиялық жəне
экологиялық мониторинг
бойынша зертханалық зерттеу
əдістерін қолдану. Экологиялық
мониторингті ұйымдастырудың
тəсілдері мен қағидаттары,
экологиялық мониторинг
тұжырымдамалары, жаһандық
мониторинг жүйесінің
бағыттары. Экологиялық
мониторинг жəне экологиялық
қауіп, өңірлік жəне жаһандық
экологиялық мониторингтің
қағидаттары мен мақсаттары,
Табиғат жай-күйін бақылау
жүйелерін ұйымдастыру
кезіндегі жүйелі тəсіл. Ластану
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көздерінің мониторингі,
атмосфералық ауаның ластану
мониторингі, құрлық суларының
ластану мониторингі,
теңіздердің, топырақтың ластану
мониторингі, фондық
мониторинг.

37 Биологиялық
экология

Биологиялық экологияның даму
тарихы. Қоршаған ортаның
қазіргі жағдайы. Экологиялық
зерттеулердің мақсаты,
міндеттері, əдістері. Табиғи орта,
абиотикалық жəне биотикалық
экологиялық факторлар туралы
түсінік. Абиотикалық
факторлардың ең маңыздысы,
организмдердің қоршаған ортаға
бейімделуі. Биологиялық
ырғақтар. Популяция өзін-өзі
реттейтін жүйе ретінде.
Биоценоздардың құрылысы.
Қоршаған ортаның қазіргі
жағдайы. Биосфералардың
құрылымы, эволюциясы жəне
тұрақты даму шарттары.

5
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38 Өсімдіктердің,
жануарлардың

жəне
микроорганизм

дердің
биоəртүрлілігі

Өсімдіктер əлемінің
биоалуантүрлілігі. Өсімдік
жамылғысының экологиялық
рөлі. Өсімдіктер мен жануарлар
организмдерінің ерекше
белгілері. Төменгі жəне жоғары
өсімдіктер, олардың
айырмашылықтары. Систематика
ғылым ретінде, оның
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биологиялық ғылымдар
жүйесіндегі орны. Жануарлар
жүйесінің иерархиялық
реттілігіндегі таксономиялық
əртүрлілік, əр түрлі деңгейдегі
таксондардың морфо-
физиологиялық
ұйымдастырылуы. Жануарлар
əлемінің таксономиясы,
географиялық таралуы.
Микроорганизмдердің
биоəртүрлілігі.

39 Мемлекеттік
экологиялық

бақылау

Экологиялық бақылау.
Мемлекеттік экологиялық
бақылау. Мемлекеттік
экологиялық бақылау
нысандары. Мемлекеттік
экологиялық бақылаудың
бағыттары мемлекеттік
экологиялық бақылауды жүзеге
асыратын лауазымды адамдар.
Мемлекеттік экологиялық
бақылауды жүзеге асыратын
лауазымды адамдардың
құқықтары мен міндеттері.
Аппеляцияны қарау тəртібі.
Мемлекеттік экологиялық
бақылаудың құпиялылығы мен
жариялылығы.
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40 Өндірістік
экологиялық

бақылау

Өндірістік экологиялық
бақылаудың мақсаты мен
мақсаттары. Өндірістік
экологиялық бақылауды жүргізу
тəртібі. Өндірістік экологиялық
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бақылау субъектілерінің
құқықтары мен міндеттері.
Өндірістік экологиялық бақылау
бағдарламасы. Ішкі тексерулер
жəне қоршаған ортаны өндірістік
бақылау. Өндірістік экологиялық
бақылау бойынша есепке алу
жəне есептілік.

41 Топырақтану Топырақтану ғылым ретінде.
Топырақтану пəні мен əдістері.
Докучаев қазіргі генетикалық
топырақтану ғылымының негізін
қалаушы ретінде.
Топырақтанудың маңызы мен
міндеттері. Топырақтану жəне
экология. Топырақ табиғи
тарихтың дербес табиғи органы
ретінде. Топырақтың
биогеоценоз бен биосферадағы
орны мен қызметі. Топырақ адам
түрлендіретін экожүйелердің
құрамдас бөлігі ретінде. Топырақ
түзілу факторлары. Климат
топырақ түзілу факторы ретінде.
Жер бетіндегі жылу мен
ылғалдың таралуы. Ата -аналық
тастар. Топырақтың элементар
бөлшектері туралы түсінік.
Топырақтың гранулометриялық
жəне минералогиялық құрамы.
Топырақ ылғалдылығы, топырақ
ерітіндісі, топырақ ауасы
категориялары.
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42 Экология жəне Табиғатты пайдаланудың 3 + +



35

табиғи
ресурстарды

тиімді
пайдалану

экологиялық негіздерінің негізгі
түсініктері мен заңдылықтары.
Табиғи ресурстардың жіктелуі
жəне негізгі топтары, оларды
пайдалану. Табиғатты ұтымды
жəне ұтымсыз пайдалану.
Ресурстардың барлық түрлерін
ұтымды пайдалану жəне оларды
қорғау. "Адам-қоғам-табиғат"
жүйесінің қарым-қатынасының
динамикасы. Биосфера жаһандық
экожүйе ретінде. Жердің
экожүйесіндегі адамның орны.
Табиғатты қорғаудың заманауи
мəселелері.

43 Еңбекті
нормалау

Нормалау түрлері, бақылауларды
өңдеу жəне талдау əдістері.
Еңбек процестерін зерттеу
əдістері жəне еңбек əдістерінің
озық əдістері, жұмыс уақытын
пайдалану. Бақылау жүргізу
кезінде қолданылатын аспаптар.
Жұмыс уақытының шығындарын
пайдалануды талдау əдістері мен
əдістері. Жұмыс уақытын
пайдалануды талдау кезінде
алынған деректерді өңдеу
əдістері. Еңбекті ұйымдастыру
негіздері, Қазақстан
Республикасының Еңбек туралы
заңнамасы. Еңбекті қорғау
ережелері мен нормалары.
Микроэлементтік нормалау
əдістері мен жүйелері, еңбек
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жөніндегі нормативтік
материалдарды ұсынудың жаңа
нысандары. Еңбек процестерін
зерттеуде қолданылатын
математикалық əдістер,
техникалық құралдар, жұмыс
уақытының шығындарын өлшеу
жəне нормаларды есептеу.
Нормативтік зерттеу жұмысын
жоспарлау жəне ұйымдастыру,
нормаларды қайта қарау, еңбек
өнімділігін арттыру, өндірісті
ұйымдастыруды жақсарту жəне
олардың экономикалық
тиімділігін айқындау жөніндегі
ұйымдастырушылық-техникалық
іс-шараларды əзірлеу тəртібі.
Еңбекті ұйымдастыру, нормалау
жəне төлеу жөніндегі
материалдар, еңбек шығындары
нормаларының сапасын талдау
əдістері. Еңбек шығындары
нормаларының сапасын талдау
əдістері. Ұйымдастыру, еңбекақы
төлеу жəне өндірісті басқару.

44 Өнеркəсіптік
жəне

экологиялық
қауіпсіздіктің

заңнамасы мен
нормативтік
құжаттары

Өнеркəсіптік қауіпсіздік
саласындағы заңнамалық-
нормативтік база жəне
мемлекеттік реттеу. Өнеркəсіптік
қауіпсіздік саласындағы
мемлекеттік бақылау жəне
қадағалау. Өнеркəсіптік
қауіпсіздік саласындағы
лицензиялау жəне
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сертификаттау. Өндірістік
объектілердегі авариялар мен
жазатайым оқиғалардың
себептерін тексеру тəртібі.
Өнеркəсіптік қауіпсіздікті
сараптау жəне декларациялау.
ҚӨО пайдаланатын ұйымдардың
қызметкерлерін даярлау жəне
аттестаттау тəртібі. Өндірістік
қызметпен байланысты
сақтандырудың түрлері жəне
құқықтық реттелуі. Өнеркəсіптік
қауіпсіздікті халықаралық-
құқықтық қамтамасыз ету. ҚР-
дағы өнеркəсіптік қауіпсіздік
жəне еңбекті қорғау талаптарын
бұзғаны үшін заңды
жауапкершілік. Экологиялық
қауіпсіздік саласындағы ҚР
негізгі заңнамалық жəне
нормативтік құжаттары.
Экологиялық қауіпсіздікті
халықаралық-құқықтық
қамтамасыз ету. ҚР
азаматтарының экологиялық
құқықтары мен міндеттері.
Қоршаған ортаны қорғау жəне
қорғауды қамтамасыз етудің
құқықтық механизмі. ҚР-дағы
экологиялық құқық
бұзушылықтар үшін заңдық
жауапкершілік.

45 Инженерлік
құрылыстар

ҚО инженерлік қорғау
саласындағы негізгі терминдер, 5 +  +
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жəне олардың
қоршаған

ортаға
технологиялық

əсері

ұғымдар мен анықтамалар.
Өндіріс пен ҚО өзара əрекеттесу
сипаты. Жекелеген
өндірістердегі экологиялық
проблемаларды шешуге
интеграцияланған тəсіл.
Өнеркəсіп пен энергетикадағы
заманауи аз қалдықты
технологиялар. Атмосфералық
ауаны ластанудан жəне қоршаған
ортадан шудан, инфрадыбыстан,
дірілден жəне электромагниттік
сəулеленуден қорғау. Су
ресурстары мен биоресурстарды
қорғау. Өнеркəсіптік
қалдықтарды сақтау кезінде ҚО
қорғау шаралары.

46 Өнеркəсіп жəне
қоршаған орта

Табиғатты қорғау шаралары
жəне құрылыстары жайында
жалпы сипаттама. Су бұратын
табиғатты қорғайтын
құрылыстар. Су бұру жүйесіндегі
тазалау құрылыстары.
Өнеркəсіптік қалдықтардың
жинауыштары. Ауа бассейнін
қорғау шаралары жəне
құрылыстары. Шудан қоршаған
ортаны қорғау шаралары жəне
құрылыстары. Биоресурстарды
қорғаудың жүйесі жəне
құрылыстары.
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47 Авариялық-
құтқару

жұмыстарын

Авариялық-құтқару жұмыстарын
ұйымдастыру мен жүргізудің
құқықтық базасы, олардың
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ұйымдастыру
мен жүргізу
жəне оларды
техникалық

қамтамасыз ету

сыныптамасы. ТЖ-да АҚҚ жəне
АҚҚ күштері мен құралдарын
ұйымдастыру жəне қолдану
жөніндегі іс-шараларды
жоспарлау. Табиғи жəне
техногендік ТЖ кезінде
іздестіру-жəне авариялық-
құтқару жұмыстарын жүргізу
ерекшеліктері. Авариялық-
құтқару жұмыстарын жүргізудің
негізгі технологиялары. ҚӨО-
дегі, химиялық қауіпті
объектілердегі, коммуналдық-
энергетикалық желілердегі жəне
технологиялық желілердегі
авариялар кезінде АҚБКЖ
жүргізу технологиялары.
Құтқару техникасы мен базалық
машиналар, арнайы жабдықтар
мен байланыс құралдары,
олардың мақсаты.
Құтқарушылардың техникалық
жабдықталуына қойылатын
негізгі нормалар мен талаптар.
Өрт,  су тасқыны жəне жер
сілкінісі кезінде қолданылатын
құтқару техникасы. Автокөлік,
оның пайдалану-техникалық
көрсеткіштері. Іздестіру-құтқару
жəне авариялық-құтқару
жабдықтары мен құралдары.

48 Техногендік
жəне табиғи
тəуекелдерді

Техногендік жəне табиғи
қауіптерді талдау əдістері.
Табиғи жəне техногендік
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басқару қауіптерді тəуекел-талдау
əдістемесі, оларды
сəйкестендіру, уақытша жəне
кеңістіктік болжау. Əр түрлі
тəуекелдердің жіктелуі.
Тəуекелдің рұқсат етілген жəне
қолайлы деңгейі туралы түсінік.
Табиғи жəне техногендік
тəуекелдің негізгі көрсеткіштері.
Жеке, ұжымдық, экономикалық,
экологиялық жəне əлеуметтік
тəуекелдерді есептеу əдістемесі.
Экономиканың əртүрлі
салаларындағы объектілерді
жобалау, пайдалану жəне жою
кезіндегі тəуекелдерді бағалау
əдістемесі. Өндірістік
кəсіпорынның жəне оның
аумағының қауіпсіздік паспорты.
ҚӨО-дегі авария кезінде
ықтимал зақымдану аймақтарын
есептеу əдістемесі.

49 Төтенше
жағдайлар
кезіндегі

экономикалық
объектілердің
тұрақтылығы

Экономиканың əртүрлі
объектілері мен аумақтары
жұмысының тұрақтылығы
туралы жалпы ұғымдар.
Экономика объектілерін ТЖ
жұмысына дайындау. Күрделі
жүйелердің тұрақтылығы
мəселесі туралы жалпы ұғымдар
мен идеялар. ҚӨО-нің апатқа
қарсы тұрақтылығы. ТЖ-дағы
Экономика объектілерінің
тұрақтылығы жəне оның
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деңгейін арттыру. Азаматтық
қорғаныстың инженерлік-
техникалық іс-шараларын
жоспарлауға қойылатын
нормативтік талаптардың
мазмұны жəне қолданылуы.
Өнеркəсіптік объектілерді
орналастыруға жəне қалалық елді
мекендерді жоспарлауға
қойылатын талаптар. Экономика
объектілері мен инженерлік-
техникалық кешеннің
тұрақтылығын арттырудың
негізгі əдістері. Материалдық-
техникалық жабдықтау мен
өнеркəсіптік Объектіні басқару
жүйесінің орнықтылығын
арттыру.

50 Жұмыс
орындарын
аттестаттау
əдістемесі

Жалпы ережелер. Жұмыс
орнындағы еңбек жағдайлары
жəне олардың қызметкердің
денесіне əсері. Жұмыс
орындарын еңбек жағдайлары
бойынша аттестаттауды
ұйымдастыру жəне өткізу
əдістемесі. Өндірістік
факторлардың зияндылығы мен
қауіптілігі көрсеткіштері
бойынша еңбек жағдайларын
бағалаудың санитариялық-
гигиеналық критерийлері.
Микроклиматтың, Жарық
ортасының, ультракүлгін жəне
инфрақызыл сəулеленудің,
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шудың, дірілдің,
электромагниттік өрістің жəне
сəулеленудің нормаланған
параметрлері. Иондаушы
сəулелену. Жұмыс аймағының
ауасындағы химиялық заттар.
Ауа ортасының шаң жүктемесі.
Еңбек жағдайларының
қауырттылық жəне еңбек
процесінің ауырлығы, жұмыс
орындарының жарақат
қауіпсіздігі, қызметкерлердің
ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі
көрсеткіштері бойынша бағалау.
Жұмыс орындарын аттестаттау,
құжаттандыру бойынша
жұмыстардың қорытынды кезеңі.
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті
қорғау бойынша жұмыстарды
сертификаттау.

51 Өндірістік
процестердің
қауіпсіздігі

Өндірістік процестер мен
жабдықтардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі жалпы
талаптар. Технологиялық
регламент өндірістік процестің
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
негізі ретінде. Қорғау,
сақтандыру, блоктау жəне сигнал
беру құрылғылары мен
құрылғылары, олардың
сипаттамасы жəне жұмыс
принципі. Əр түрлі жабдықта
қауіпсіз жұмыс істеу
ерекшеліктері.
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52 Еңбек
физиологиясы

Еңбек үрдістері
физиологиясының негіздері.
Еңбек физиологиясын дамыту.
Еңбек физиологиясының
міндеттері. Зиянды өндірістік
факторлар. Зиянды жəне қауіпті
өндірістік факторлардың
жіктелуі. Еңбек жағдайлары.
Еңбек қызметінің түрлері.
Адамның физиологиялық жəне
антропометриялық
сипаттамалары. Еңбек
процесінде анализаторлардың
жұмыс істеу жүйесі.  Қозғалтқыш
аппаратының механикалық
қасиеттері. Адам қызметінің
негізгі нысандарының
сипаттамасы. Еңбек
энергетикасы. Жұмыс
қабілеттілігі туралы түсінік.
Жұмыс күніндегі жұмыс
қабілеттілігінің динамикасы.
Еңбек жағдайлары жəне оларды
гигиеналық бағалау. Дененің
қалыпты, шекаралық жəне
патологиялық жағдайы. Жұмыс
позасы. Бұлшықет күші. Жұмыс
кезінде ағзадағы физиологиялық
өзгерістер. Психикалық
жағдайдың шектеулі формалары.
Жұмыс кезіндегі қанның өзгеруі
өндірістік психикалық жай-күй.
Шаршауға қарсы күрес жəне
еңбек процесін ұтымды
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ұйымдастыру. Микроклиматтың
адамның физикалық жұмысына
əсері. Əйелдер мен
жасөспірімдер еңбегінің
ерекшеліктері, əйелдер еңбегі
мен жасөспірімдер еңбегін
қорғау жөніндегі заңнама.
Денсаулықты жəне жұмыс
қабілеттілігінің жоғары деңгейін
сақтаудағы салауатты өмір
салтының рөлі.

53 Атмосфералық
ауаны қорғау

Атмосфераның пайда болуы
жəне оның құрылымы. Ластаушы
заттардың түрлері. Əуе бассейнін
қорғау саласындағы стандарттар
жүйесі. Уақытша келісілген
шығарындылардың шекті рұқсат
етілген шығарындылары туралы
түсінік. Əр түрлі көздерден
атмосфераға түсетін зиянды
заттардың мөлшерін есептеу.
Атмосферадағы зиянды
заттардың таралуы.
Шығарындылардың
сипаттамасы. Бақылау əдістері
мен құралдары. Атмосфералық
ауаның құрамы. Атмосферадағы
əр компоненттің мəні.
Атмосфераға ластаушы
заттардың шығарындылары.
Атмосфераның ластануының
стационарлық көзі.
Атмосфералық ауаны ластайтын
газдарды тазарту.

5
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54 Су
ресурстарын

қорғау

Биосферадағы судың орны мен
маңызы. Мұхиттар, теңіздер
жəне жер асты сулары, олардың
биосферадағы маңызы. Ағынды
суларды тазарту əдістері. Су
ластағыштарының жіктелуі. Су-
магниттік өңдеу,  ион алмасу
жəне натрий катиондық əдістері.
Суды тазартудың биохимиялық
əдістері. Ауыр металл
иондарынан суды кетіру. Судың,
тұнбаның жəне басқа да улы
қоспалардың иісінен тазарту.
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55

Жер
ресурстарын

қорғау

Қазақстан Республикасының жер
қоры. Қазақстан
Республикасының жерді
қорғаудың нормативтік-
құқықтық базасы. Жердің түрлері
мен санаттары. Ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар.
Жер кадастры. Жер
ресурстарының ластануы.
Топырақ сапасының экологиялық
нормативтері. Жерді пайдалану
кезіндегі экологиялық талаптар.
Топырақ эрозиясы жəне онымен
күресу шаралары. Жердің
шөлейттенуі. Бүлінген жерлерді
қалпына келтіру. Жерді
пайдалану мен қорғауды
мемлекеттік бақылау.
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56 Жекелеген
қызмет түрлері

бойынша

Ғимараттар мен құрылыстарды
жобалау кезіндегі экологиялық
талаптар. Ғимараттарды,
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экологиялық
талаптар

құрылыстарды жəне олардың
кешендерін пайдалану кезіндегі
экологиялық талаптар.
Қалдықтарды жинау
объектілерін жобалауға, салуға
жəне пайдалануға қойылатын
экологиялық талаптар. Су асты
құбырлары мен кабельдерін
жобалау, төсеу жəне пайдалану
кезіндегі экологиялық талаптар.
Төтенше экологиялық жағдай
жəне экологиялық апат.
Жекелеген аумақтарды
(акваторияларды) төтенше
экологиялық жағдай аймағы
немесе экологиялық зілзала
аймағы деп жариялау тəртібі.

57

Жер қойнауын
пайдалану
кезіндегі

экологиялық
талаптар

Жер қойнауы жəне олардың
ресурстары. Қазақстан
Республикасының жер қойнауын
пайдалану туралы заңнамасы.
Пайдалы қазбалар жəне олардың
жіктелуі. Жер қойнауын
пайдалану кезіндегі экологиялық
қауіпсіздік. Мұнай-газ-конденсат
кен орындарын игеру кезіндегі
экологиялық талаптар.
Қазақстан Республикасының
теңізінде, ішкі су айдындарында
жəне сақтық аймағында барлау
мен өндіру кезіндегі экологиялық
талаптар. Көмірсутектерді өндіру
кезінде пайда болатын күкіртпен
жұмыс істеу кезіндегі
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экологиялық талаптар. Жер
қойнауын пайдалану салдарын
жою.

58

Өндіріс жəне
тұтыну

қалдықтары

Қалдықтар туралы түсінік.
Қалдықтарды жіктеу. Өндіріс
қалдықтары. Тұтыну
қалдықтары. Коммуналдық
қалдықтар. Қауіпті қалдықтар.
Қалдықтардың мемлекеттік
кадастры. Қалдықтардың иелері.
Қалдықтармен жұмыс істеу
кезіндегі экологиялық талаптар.
Қалдықтарды сақтау.
Қалдықтарды тасымалдау.
Қалдықтар жіктеуіші. Қалдықтар
паспорты. Қалдықтарды есепке
алу жəне бақылау. Қалдықтар
бойынша экологиялық есептілік.
Қалдықтарды көму полигондары.
Полигондарға қойылатын
экологиялық талаптар.
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59

Қалдықтарды
басқару

Қалдықтармен жұмыс істеуді
мемлекеттік реттеу. Қалдықтар
бойынша құжаттама.
Қалдықтарды басқару
бағдарламасы.
Тау-кен өнеркəсібінің
қалдықтарын басқару.
Коммуналдық қалдықтарды
басқару. Радиоактивті
қалдықтарды басқару. Құрылыс
қалдықтарын басқару.
Медициналық жəне биологиялық
қалдықтарды басқару. Құрылыс
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жəне инертті қалдықтарды
басқару.

60

Қалдықтарды
қайта өңдеу
жəне қайта

жарату

Проблема қалдықтарды.
Қалдықтардың өмірлік циклі.
Қоқысты жинау жəне сұрыптау.
Қалдықтарды өңдеудің
механикалық тəсілдері.
Қалдықтарды өңдеудің
физикалық əдістері.
Қалдықтарды өңдеудің
химиялық əдістері. Қалдықтарды
өңдеудің физика-химиялық
əдістері. Қалдықтарды өңдеудің
биологиялық əдістері.
Коммуналдық қалдықтарды
қайта өңдеу жəне кəдеге жарату.
Қалдықтарды энергетикалық
кəдеге жарату. Рециклинг-
қалдықтарды. Қалдықтарды
өңдеу жұмысы. Өндірушілердің
кеңейтілген міндеттері.

4
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  4. Модуль сипаттамасы

Модуль Құраушы
компоненттің атауы Пререквизиттер Оқу нəтижесі

Жалпы білім беру
пəндері Қазақстанның қазіргі

заманғы тарихы Талап етілмейді

тəуелсіз қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі
кезеңдері, адамзат қоғамының əлемдік-тарихи дамуының сыни
талдауын анықтап білуі;
тарихтың жалпы құбылыстары мен оқиғалары жалпы
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парадигмамен, қазіргі заманғы моделінің ерекшеліктері мен
маңыздылығымен салыстыра білуі.
Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептерін,
салдарын тарихи əдістерін меңгеру, мəдениетаралық диалогтың
əлеуетін анықтап істей алуы;
өткен тарихи жəне ақылға қонымды ақпаратты талдауға
негізделген қазіргі заманғы проблемаларға ықтимал шешімдерді
ұсынып істей алуы;
студенттерге заманауи өзіндік ерекшеліктер мен патриотизмді
қалыптастыруда жəне тарихи білімнің іргелі рөлін негіздеу
қабілеттілігі;
қазіргі заманғы қоғамның өзара түсіністік, төзімділік,
демократиялық құндылықтардың басымдықтары бойынша өз
азаматтығын қалыптастыру қабілеті.

Философия

Қазақстанның қазіргі
заманғы тарихы,
Əлеуметтік жəне

саяси білім модулі

философияныңпəнін, қызметтерін,
негізгібөлімдерінжəнебағыттарын, тарихын, философияныңадам
мен қоғамөміріндегіорны мен рөлінбілуі;
философияның іргелі мəселелерін, олардың қойылу
ерекшеліктерін жəне философияның қалыптасу үрдісінде
шешілуін,философияның өзекті мəселелерін білуі;
философиялық білімнің генезисі мен дамуының ерекшеліктерін
сараптауды, қазіргі заманғы жаһанданудың өзекті мəселелерін
түсінуді жүзеге асыруы;
студенттердің философияның əртүрлі мəселелері бойынша,
өзіндік көзқарасын қалыптастыруды жəне оны дəлелді түрде
жақтауды жасай білуі;
арнайы философиялық терминдерді, категориялық-ұғымдарды
қолдануы, зерттеліп отырған сұрақтар бойынша өз ойларын
логикалық түрде қабілеті;
философияның ережелері мен категорияларын əртүрлі
əлеуметтік ағымдарды, фактілер мен құбылыстарды бағалауда
жəне сараптауда қолдану қабілеті.

Бизнес негіздері Талап етілмейді бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру
процесі,жүзеге асырудың ұйымдық нысандары бизнес
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инфрақұрылым негізгі элементтері, түсініктерін білуі
бизнесті жүзеге асыруды реттейтін негізгі заң актілері,
кəсіпкерлік қызметті бағалау, регламенттеу, заң актілерді
əдістері, элементтерді жоспарлау білуі
бизнесті құру, ұйымдастыру бойынша білімдерін қолдану,
кəсіпкерлік қызметті жүзге асыруда тиімді формаларды анықтау
мен шешімдер қабылдауістей білуі
əлеуметтік фактор,этикалық пайымдауларды ескере отырып,
шешімдер əзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру,ақпарат жинау,
түсіндіруді жүзеге асыру істей білуі
бизнесті басқаруда тəсілдерді, құралдарды қолдану қабілеті,
бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгеру,
нарықтық тауашаны іздеуді жүзеге асыру
кəсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын əзірлеу,
құру, кəсіпкерлік мүмкіндіктерді талдау, өз кəсіпорнын
ұйымдастыру қабілеті;

Шетел тілі Талап етілмейді

фонетиканы əліпби, мен əріп тіркестерінің оқылуы мен
айтылуының негізгі ережелерін, оқытылатын мамандық
бағдарына сəйкес лексикалық құрылымдарды білу;
лексиканы, сөзжасам үлгілерін, термин сөздерді, неғұрлым жиі
қайталанатын грамматикалық құрылымдар мен құбылыстарды,
лексикалық конструкцияларды білу;
сөздіктің көмегімен жəне сөздіктерсіз əлеуметтік тұрмыстың
мəтіндерін оқу, түсіну, аудару қабілеті, сөздікті пайдалана
отырып əдебиетті түсіне білу;
сауалнама, түйіндеме, тауарларды жеткізу туралы
декларацияларды толтыру, жеке жəне іскери сипаттағы хаттарды
түрлері мен талаптаға сəйкес жаза білу;
тілдік материалдар негізінде ауызша сөйлеу дағдымашықтарын
меңгеру, сұрақ қою жəне ағылшын тілінде əңгімелесуді оқыған
пəндер ауқымында сақтау қабылеті;
күнделікті,іскерлік қарым-қатынас жағдайларында, ақпаратпен
алмасуда белгілі тақырыптар шеңберінде өз ой-пікірін жеткізе
білу,сұхбаттаса білу қабілеті;
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Орыс тілі

Талап етілмейді

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
объемесертификационных требований стилевую и жанровую
специфику текстов профессиональной сфер общения
умение выстраивать программы речевого поведения в
ситуацияхличностного, социального ипрофессионального
общения в соответствии с нормами языка
способность обсуждать этические, культурные, социально-
значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку
зрения,аргументированно отстаивать её
способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения,
составлять бытовые, социально-культурные, официально-
деловые тексты в соответствии с нормами

Қазақ тілі

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын
лексиканы, грамматикалық білімжүйесін, интенцияны білдірудің
прагматикалық құрамын білу
əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, қоғамдық-саяси, оқу-
кəсіби салалардағықарым-қатынас мəтіндері стильдік жəне
жанрлық ерекшеліктерін білу
мəтіндегіақпарат, əлеуметтік-тұрмыстық, мəдени, қоғамдық-
саяси, оқу-кəсіби сала қарым-қатына смəтіндері стильдік,
жанрлық ерекшелігін түсіне білу
ақпаратсұрау, хабарлау, қатысушы əрекетіне баға беру, таным,
қарым-қатынаста əңгімелесуші адамғаəсер ету құралы ретіндеа
қпаратты пайдалана білу
Пікірталаста этикалық, мəдени-əлеуметтікмаңыздымəселен
італқылау, көз қарасын білдіру, дəлелді қорғау, əңгімелесу ші
пікірін сыни бағалау қабілеті
ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-
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грамматикалық, прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау
үшін қатынас жағдаятына қатыса алу қабілеті

Ақпараттық-
коммуникациялық

технологиялар
(ағылшын тілінде)

Талап етілмейді

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы
негізгі үрдістерді анықтау
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына
қандай экономикалық жəне саяси факторларды білу
ақпаратты іздеу жəне сақтау үшін ақпараттық ресурстарды
пайдалану
қарым-қатынас үшін түрлі əлеуметтік платформаларды
пайдалану
қарапайым веб-сайттарды жобалау жəне құру тəжірибелік
дағдысын меңгеру
кəсіби білімді кеңейту үшін электронды оқытудың түрлі
түрлерін қолдану.

Əлеуметтік-саяси
білім (əлеуметтану,

саясаттану,
мəдениеттану,

психология) модулі

Талап етілмейді

мəдени сценарийлердің əртүрлі əлеуметтік зерттеулердің
стратегиясы жəне нақты мəселелерді талдау əдіснамасын
таңдауды негіздеу түрлігін білуі;
қоғамдық-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан
қоғамдағы қарым-қатынастардың нақты жағдайы, оның даму
перспективаларын əзірлей білуі;
заманауи қоғамның жəне оның əлеуметтік институттарының
жұмыс істеуінің негізгі принциптері, материалдық мəдениет
ескерткіштері туралы идея қалыптастыра білу;
заманауи қоғамның өзекті мəселелерін сипаттау жəне талдау
дағдыларын дамыту, əлеуметтік процестер мен қатынастардың
мəні, ұлттық қатынастарды білу;
қарым-қатынастың түрлі салаларында ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізуге, əлеуметтік құнды білімді
қалыптастыруға, оны ұсынуға қабілеті;
əлеуметтік мəселелер бойынша өзінің жеке пікірін дұрыс
білдіруге жəне дұрыс негізде білуге, өміріндегі өз білімін
белсенді қолдануға қабілеті.

Дене шынықтыру Талап етілмейді дене жүктемесінің физиологиялық мүмкіндігіне, дене
шынықтыруға, көрсетуге, орындауға жеткілікті екендігін бағалау
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,дене жаттығуларын білу;
таңертеңгі жəне өнеркəсіптік гигиеналық гимнастика, салауатты
өмір салты, жеке тұлға, отбасылық, тактика жəне бəсекелестік
ережелерін жүргізе білу;
студенттердің арнайы кəсіби жұмысын қамтамасыз ету үшін
дене шынықтыру жəне спорт құралдарын жəне əдістерін
қолданып жүзеге асыра білу;
таңертеңгі жəне өндірістік гимнастика кешендерін жасау,
физикалық жəне функционалды фитностарды жоспарлау,
бақылау жəне басқаруын іске асыра білу;
өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеудің, өздерінің психикалық жəне
физикалық қабілеттерін жоғарылатуды қамтамасыз ететін
дененің күйін басқару қабілеті;
интеллектуалды жəне физикалық мəдениетті - спорттық іс-
əрекетті орындау жəне қалпына келтіру үдерістерін, өмірдің
тұрақтылығын түсіндіру қабілеті.

Жаратылыстану-
ғылыми пəндер Математика Талап етілмейді

бір айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеу,
интегралдық есептеу, көп айнымалы фунциясын
дифференциалдық есептеу техникасын білу
түрлі дифференциалдық теңдеулерді шешу, сандық дəрежелік
қатарлар теориясы, ықтималдық теориясының жəне
математикалық статистиканың элементтерін білу
математикалық модельдерді құру, математикалық есептерді қою,
есептердің шешімін табуда сандық əдістерді қолдану арқылы
есептеу техникасын пайдалану
қазіргі математикалық əдістеме негізінде өз ғылыми зерттеу
жұмысы тəжірибелік жəне есептік теориялық материалды
қорытындылай білуді үйрету
жалпы теориялық, арнайы техникалық пəндерді оқуда  жəне
математикалық ғылымы жетістіктерін қолдана білу, жетілдіру
қабілетін дамыту
сапалы математикалық зерттеу жүргізілуді жəне  математикалық
талдау жүргізу арқылы студенттерге практикалық ұсыныстар
беруді қарастыру
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Физика Математика

физикалықтүсініктер, заңдар, зерттеудің эксперименнтік əдістері
арқылы алынған нəтижелердің сенімділік дəрежесін бағалауды
білуі
негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық жəне қазіргі
физика заңдарын, физикалық зертеу əдістерін 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 нəтижелерін
жазуда дағдысы бар
есеп шығару жəне алынған нəтижелерді бағалау, кестелер мен
графиктердің теориялық деректермен сəйкестігінің дəлдігін
бағалауда дағдысы бар.

Химия Талап етілмейді

тұздардың, қышқылдардың, негіздердің, көмірсутектердің жəне
олардың туындыларының, полимерлердің жіктелуі мен
номенклатурасының негіздерін, химияның негізгі ұғымдары мен
заңдарын жəне оларды іс жүзінде қолдануды білу
негізгі түсінік, химияның заңдары жəне олардың практикада
қолданылуын білуі
есептеу жəне теориялық сипаттағы химиялық мəселелерді шешу
жəне арнайы анықтамалық əдебиеттерді пайдалану жұмыс жасай
білу
алынған эксперименттік деректер негізінде есептеу əдістемесін
меңгеру, химиялық реакциялардан өтетін элементтердің
қасиеттерін қарастыруын істей білуі
оқу жəне арнайы əдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау қабілеті

факторларды жалпылама бақылауды, зертханалық тəжірбиелер
нəтижелерін алуда жəне теориялық мəліметтерді бекіту қабілеті

Аналитикалық химия Химия

белгілі заттарда жəне химиялық жəне физико-химиялық негізгі
анықтау əдістерінде жатқан негізгі теориялық жағдайларын білуі
химиялық жəне физика-химиялық əдістермен сапалық жəне
сандық талдауды орындау; Талдамалық сигналдың шамасын
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өлшеу

талдау үшін реактивтер мен ерітінділерді дайындау, талдаудың
негізгі операцияларын орындау білігі
талдау нəтижелерін статикалық өңдеуді жүргізу жəне
қателіктерді бағалау білігі
əртүрлі тəсілдермен (дəлдік өлшеумен, стандарт-титрмен,
араластырумен) берілген концентрациядағы ертінділерді
дайындау қабілеті
əртүрлі аналитикалық қондырғылар мен құралдар бойынша
жұмыс жасау қабілеті

Қауіпсіздік жəне
еңбекті қорғау

Тіршілік əрекетінің
қауіпсіздігі Талап етілмейді

Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар саласындағы
заңнамалық актілерін, «адам-қоршаған орта» жүйесіндегі
тіршілік қауіпсіздігінің теориялық негіздерін, адамдардың
қоршаған ортамен өзара əрекеттесу негіздерін жəне қызметтің
рационалды шарттарын білуі
техникалық құралдар мен технологиялық процестердің
қауіпсіздігі мен тұрақтылығын арттырудың құралдары мен
əдістерін, төтенше жағдайлар кезінде өндірістік объектілер мен
техникалық жүйелердің жұмыс істеу тұрақтылығын зерттеу
əдістерін, қауіпті жəне аса қауіпті жағдайларды бақылау
əдістерін білуі
төтенше жағдайлардың дамуын модельдеу жəне болжау, қауіпті
жағдайларды анықтау, қоршаған ортаның жағымсыз əсерлерін
тану жəне мөлшерлей алу мүмкіндігі
тіршілік ету ортасын тұрақты бақылау мен бақылауды жүзеге
асыру, өмір қауіпсіздігін арттыру жəне қауіпті жəне зиянды
факторлардың əсер етуінің жағымсыз салдарын жою жөніндегі
шараларды əзірлеу, жоспарлау жəне жүзеге асыра алу мүмкіндігі
құтқару жұмыстарын жоспарлау жəне қатысу, жеке жəне
ұжымдық қорғаныс құралдарын пайдалана алу мүмкіндігі
зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету,
адамның қоршаған ортасының қалыпты (жайлы) жағдайын
жасай алу мүмкіндігі
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Еңбекті қорғау Тіршілік əрекетінің
қауіпсіздігі

Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін,
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық
жəне нормативтік актілерді, еңбек қауіпсіздігі стандарттары
жүйесін, еңбекті қауіпсіздігі жəне гигиенасы, өндірістік
санитария, өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік-техникалық
құжаттарды білуі
қызметкердің жəне жұмыс берушінің еңбекті қорғау
саласындағы құқықтары мен міндеттерін, еңбекті қорғауға
мемлекеттік қадағалауды жəне қоғамдық бақылауды
ұйымдастыруды, ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару жүйесін
білуі
еңбекті қорғау бойынша құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру
жəне дұрыс қолдану, өндірістік алаңда жəне тұтастай
кəсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру
мүмкіндігі; еңбекті қорғау, электр жəне өрт қауіпсіздігі
ережелерінің сақталуын бақылай алуы
зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлардың əсерінен, сондай-
ақ өртті сөндіру құралдарынан ұжымдық жəне жеке қорғаныс
құралдарын пайдалана алу мүмкіндігі
еңбекті қорғау туралы заңнамаға енгізілген құқықтық актілермен
жұмыс жасау, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік саласындағы білім
мен дағдыларды тиімді пайдалана алу мүмкіндігі
денсаулықты жəне қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету
мəселелерін кешенді түрде шеше білу, еңбек жағдайларын,
жарақаттар мен кəсіби аурулардың себептерін ғылыми талдау,
еңбекті қорғау саласында адам құқықтарын қорғау үшін қажетті
шараларды қабылдай алуы

Əлемдік
экологиялық

мəселелер

Экология жəне
тұрақты даму Талап етілмейді

тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара əрекеттесуін
жəне организмдер санының динамикасын анықтайтын негізгі
заңдылықтарды білу
тірі жүйелер мен заттар айналымы арқылы энергия ағынының
таралу заңдылықтарын білу
табиғи жəне антропогендік экологиялық процестерді жəне
оларды реттеудің ықтимал жолдарын анықтау жəне талдау білуі
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апатты дағдарыссыз қоғамның экономикалық дамуының
дəстүрлі формаларын жүйелі түрде өзгерту мүмкіндігі
экологиялық процестерді талдау қабілеті

табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының нақты міндеттері мен
басымдықтарын қою жəне алынған білімді экологиялық
міндеттерді шешу үшін пайдалану қабілеті

Əлемдік экология
Экология жəне
тұрақты даму

заттар айналымын, тірі жүйелер арқылы энергия ағынының
таралу заңдылықтарын жəне тиімді табиғатты ұстанымдарды
білуі
экожүйенің жəне түгелдей биосфераның қалыптасу
заңдылықтарын жəне тибиғатты қорғаудың негізгі
ұстанымдарын білуі
табиғи жəне анторпогендік экологиялық үрдістерді анықтап
жəне бағалап жəне оны қалпына келтіру жолдарын таба білуі
əлеуметтің катастрофалық дағдарысыз дамуын жəне
биосфераның бірқалыптылығын сақтау мақсатында жүргізілетін
жұмыстарды жасай білуі
биосферадағы экологиялық үрдістерді талдауды жəне
адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциясын
қалыптастыруда дағдысы болуы
қоршаған ортаға шаруашылықтың жəне басқада жұмыстардың
əсерін бағалауда дағдысы болуы

Экономика жəне
менеджмент

Кəсіпорын
экономикасы Бизнес негіздері

кəсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар мен үрдістердің
мəнін, олардың өзара байланысы,өзара тəуелділігін, оларды
жүйелеу мен модельдеуді білуі
кəсіпорын, құрылымдық бөлімшелері жұмысының негізгі
техникалық-экономикалық көрсеткіштері, шаруашылық
объектісі ретіндегі кəсіпорынның мəнін білу
кəсіпорын ұйымдық, өндірістік құрылымын талдау,басқаруды
ресурстарды пайдалану негізгі,айналым капиталы кəсіпорын
экономикалық жағдайына талдай білу
шығындар-нəтижелер өлшемі бойынша өндіріс шығындарының
тиімділігін, сондай-ақ өсу факторларын жəне оларды жақсы
пайдалану мүмкіндіктерін анықтай білу
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кəсіпорынның ресурстарын басқару, оның қызметінің қаржылық
нəтижелерін қалыптастыру, инвестициялық қызметті
ұйымдастыру қабілеті
өнімнің сапасын арттыру, сертификаттау негізінде
кəсіпорынның бəсекеге қабілеттілігін басқару қабілеті,
факторлардың əсерін анықтау

Өндірістік
менеджмент

Кəсіпорын
экономикасы

өндіріс пен менеджментті ұйымдастыру негізгі принциптері,
формалары, əдістері, персоналды басқару негіздері, өндірістік
процесс, жіктелуі білуі керек
кəсіпорынның құрылымдық бөлімшелер жұмысының
техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, шаруашылық
жүргізу объектісі ретіндегі кəсіпорын мəнін білу
шығындар өлшемі бойынша өндіріс шығындарының тиімділігін
анықтай білу-нəтижелер, өсу факторлары жəне оларды жақсы
пайдалану мүмкіндіктерн білуі
өндірістік үрдістер нəтижелерін практикалық қызметте, басқару
міндеттерін, өндірістік менеджмент тəсілдерін пайдалану,
экономикалық негіздерін істей білу
өндірістік, инновациялық процестерді бағалау əдістемелерін
пайдалана отырып, практикалық есептер мен жағдайларды шешу
үшін материалды қолдану қабілеті
бəсекеге қабілетті өндірісті қалыптастыру, персоналды басқару,
іс жүргізу, ұйымдастыру, өндірісті басқару əдістерін пайдалану
қабілеті

Өнеркəсіптік
экология жəне
оны бағалау

Өнеркəсіптік экология Талап етілмейді

өнеркəсіптік кəсіпорындардың технологиялық процестерін жəне
қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі кезеңдерін
білу
негізгі өндірістік салаларды жəне олардың өзара іс-қимылын
білу
өнеркəсіптік кəсіпорындар туындатқан жағымсыз əсерлерді
анықтау, анықтау, алдын алу жəне алдын алу білігі
жаңа табиғат қорғау жəне ресурс үнемдеу технологияларын
пайдалану жəне өнеркəсіптік уытты шығарындылардың көздерін
анықтау білігі
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əр түрлі өнеркəсіптік шығарындылардан туындаған БиоСфера
компоненттерінің тозу себептері мен салдарын анықтау, алдын
алу бойынша теориялық жəне практикалық дағдыларды игеру
əр түрлі өнеркəсіптік шығарындылардан туындаған биосфера
компоненттерінің тозу себептері мен салдарын анықтау, алдын
алу қабілеті

Басқару əдістері жəне
қоршаған ортаның

əсерін бағалау
Талап етілмейді

мемлекеттік жəне салалық стандарттарды жəне қоршаған ортаны
қорғауды басқару жүйесін, қоршаған ортаның жай-күйін
бақылау жəне қадағалау органдары қызметінің құрылымы мен
негізгі қағидаттарын, қоршаған ортаның əсерін бағалау жəне
қорғау саласындағы ҚР негізгі заңнамалық жəне нормативтік
актілерін білу
қоршаған ортаның жай-күйін басқарудың қазіргі заманғы
əдістерін, шаруашылық қызметтен қоршаған ортаға əсерді
бағалау принциптерін, өлшемдері мен мазмұнын білу
экономиканың əртүрлі салаларындағы өнеркəсіптік
кəсіпорындар қызметінің қоршаған ортаға əсерін бағалауды
жүргізу білігі
қоршаған ортаға теріс əсерді нормалау принциптерін қолдана
білу, қоршаған ортаға зиянды əсер үшін төлемдерді есептеу
қоршаған ортаны қорғау жəне əсер етуді бағалау саласындағы
ҚР заңдарын, нормативтік құжаттар мен актілерді қолдану жəне
пайдалану қабілеті
экономика объектілерінде қоршаған ортаны қорғауды
қамтамасыз етудің құқықтық, нормативтік жəне
ұйымдастырушылық негіздеріндегі қабілеттер

Технологияның
қауіпсіздігі жəне

өнеркəсіпті
техникалық

реттеу

Техника жəне
технологиялар

қауіпсіздігі
Еңбекті қорғау

қауіпсіздікті қамтамасыз ету əдістерін, қауіпсіздік шарттары
бойынша өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптерін
білу
өндірістік жабдықтарға арналған қорғаныс құрылғыларының
түрлері, мақсаты жəне қолданылуы
өндірістік жəне ықтимал қауіпті өнеркəсіптік процестер
технологияларының қауіптілігін бағалау білігі
өндірістік жабдықта жұмыс істейтіндерге арналған
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қолданылатын құралдардың, құрылғылардың қауіпсіздігіне
бағалау жүргізу білігі
техника мен технологиялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
жөніндегі нормативтік-техникалық əдебиетті пайдалану
мəселелеріндегі қабілет
Өнеркəсіпте қолданылатын технологиялардың жəне ықтимал
қауіпті өндірістік процестердің қауіпсіздік деңгейін бағалаудағы
қабілеті

Өнеркəсіптік
қауіпсіздікті

техникалық реттеу

Техника жəне
технологиялар

қауіпсіздігі

техникалық реттеуді нормативтік жəне əдістемелік қамтамасыз
етуді білу
техникалық регламенттерді мемлекеттік қадағалау,
ведомствоаралық жəне ведомстволық бақылау жүйелерін білу
ықтимал қауіпті өндірістік процестер мен өндірістік
технологиялардың қауіпсіздігін бағалау білігі
өндірістік жабдықта жұмыс істейтін қолданылатын жабдықтың
қауіпсіздігін бағалау білігі
Өндірістік жабдықтар мен оларды қорғау жүйелерінің қауіпсіз
режимдерін таңдау қабілеті
өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
техникалық шешімдер мен шараларды əзірлеу жəне іске асыру
қабілеті

Өндірістік
қауіпсіздік
негіздері

Өнеркəсіптік желдету Талап етілмейді

өнеркəсіптік желдету есептерін шешу əдістерін, желдету
ағындарының аэромеханикасының қазіргі жай-күйін білу
жұмыс орындарында желдету құралдарымен нормативтік
атмосфералық жағдай жасау тəсілдері мен құралдарын білу
өнеркəсіптік объектілердің желдетуін жобалау жəне басқару
міндеттерін шеше білу, үй-жайларды желдетудің есептік
схемалары мен тəсілдерін жасау
ауа өткізгіштердің аэродинамикалық параметрлерін есептеу,
ауаның қажетті мөлшерін анықтау білігі
желдету жүйелерін баптау жəне реттеу кезінде олардың
жұмысын сипаттайтын параметрлерді өлшеу қабілеті
желдету жүйелерін есептеу жəне жобалау үшін заманауи
компьютерлік бағдарламаларды пайдалану мүмкіндігі
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Өндірістік санитария Еңбект қорғау

қоршаған ортаның ластану факторларын (биологиялық,
химиялық жəне физикалық), құрылымы мен ерекшеліктерін білу
адам денсаулығына теріс əсер ететін қоршаған ортаны ластау
факторларының сипаттамасын, құрылымын жəне ерекшеліктерін
білу
зерттелетін объектілердің адамдар мен қоршаған орта үшін
қауіптілік дəрежесін талдауды қоса алғанда, сараптамалық-
талдамалық бағалауды орындау білігі
жұмыс орнындағы еңбек жағдайларының жай-күйін бағалау
жəне талдау білігі
зиянды факторлардың əсерін рұқсат етілген мəндерге дейін
төмендететін құралдарды таңдау жəне есептеу мүмкіндігі
зиянды факторлардың əсерінен қорғаудың оңтайлы жəне
қолайлы тəсілдерін таңдау, аспаптармен жұмыс істеу, зиянды
факторлардың параметрлерін өлшеу мүмкіндігі

Өндірістік
объектілердің
өнеркəсіптік

қауіпсіздігін сараптау

Техника жəне
технология
қауіпсіздігі

өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасы саласындағы заңнамалық
жəне нормативтік құқықтық актілерді, əдістемелік
материалдарды, авария орнын қарау жəне авария аймағында
орын алған техникалық салдарлар бойынша қорытынды беру
тəртібін білу;
дəлелдемелер мен заттай дəлелдемелерді жинау, куəлар мен
куəгерлерге мақсатты сауалнама жүргізу, заттай
дəлелдемелермен тергеу экспериментін жүргізу тəртібін,
аварияның нұсқаларын ұсыну жəне пысықтау тəртібін жəне
аварияның себебін негіздеуді білу;
ұсынылған жұмыс материалдарымен (регламенттермен,
техникалық шарттармен, лауазымдық нұсқаулықтармен жəне т.
б.) жұмыс істей білу жəне олардан осы объектінің ерекше
қауіптілігін жəне оның ықтимал апаттылығын көрсететін
бөлімдерді таңдау білігі;
болашақта осындай апаттарды болдырмау бойынша ғылыми-
негізделген іс-шараларды əзірлеу жəне беру білігі. əртүрлі
кеңістіктік деңгейде қоршаған ортаны қорғау жəне оңалту іс-
шараларының бағдарламаларын қалыптастыру;
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өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын техникалық жəне заңды
сауатты жүргізу, өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасы бойынша
техникалық қорытындыны ресімдеу қабілеті.
техникалық қауіпсіздік мəселелері жөніндегі актілердің
нормативтік - құқықтық құжаттамасын əзірлеуге қатысу,
өндірістік, экологиялық жəне өрт қауіпсіздігі саласындағы
мемлекеттік қызметтермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру ,
сенімділік пен техникалық қатерді талдау жəне бағалау

Химиялық,
биологиялық,
радиациялық

қауіпсіздік
негіздері жəне

дəрігерге дейінгі
көмек көрсету

əдістемесі

Химиялық жəне
биологиялық

қауіпсіздік негіздері

Талап етілмейді

химия өнеркəсібі қалдықтарының жіктелуін жəне оларды жою
əдістерін, биологиялық қауіпті жəне зиянды өндірістік
факторларды білу
өндірістік жəне қоршаған ортаның химиялық жəне биологиялық
ластануының алдын алу мен бейтараптандырудың негізгі
əдістерін білу
химиялық-технологиялық жəне табиғи жүйелердің жай-күйіне
талдау жүргізу білігі
химиялық жəне биологиялық қауіпсіздік бойынша əртүрлі
қорғау іс-шараларының кешенін пайдалану білігі
химиялық жəне биологиялық қауіпті заттармен қауіпсіз жұмыс
істеу қабілеті
өндірістік жəне табиғи ортаның химиялық жəне биологиялық
ластануының салдарын болдырмау жөніндегі іс-шараларды
əзірлеу қабілеті

Жазатайым оқиғалар
кезінде дəрігерге

дейін көмек
көрсетудің əдістемесі

мен əдістері Химиялық жəне
биологиялық

қауіпсіздік негіздері

жазатайым оқиғалар кезіндегі қауіп факторларын, шұғыл
жағдайлар белгілерін, дəрігерге дейінгі көмек көрсетудің негізгі
себептерін білу;
салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары мен ұғымдарын,
дəрігерге дейінгі көмек көрсету саласындағы нормативтік -
құқықтық базаны білу;
алғашқы медициналық көмек шеңберінде іс-шараларды дұрыс
таңдау жəне ұйымдастыру жəне зардап шеккендерге дəрігерге
дейінгі көмек көрсету білігі;
өз бетінше ойлау, нақты жағдайға байланысты шешім қабылдау,
алғашқы көмек тактикасын негіздеу мүмкіндігі.
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дəрігерге дейінгі көмек көрсету кезінде зардап шеккен адамның
денсаулық жағдайын талдау, оны көрсету үшін материалдар мен
құралдарды пайдалану мəселелеріндегі қабілеттер;
себептерін анықтау жəне зардап шеккендерге дəрігерге дейінгі
көмек көрсету бойынша практикалық іс-əрекеттерді
ұйымдастыру қабілеті.

Радиациялық
қауіпсіздік негіздері

Техника жəне
технология
қауіпсіздігі

иондаушы сəулелердің, қоршаған ортаның радиоактивтік
ластануының табиғи жəне техногендік көздерінің
дозиметриясын білу
иондаушы сəулеленудің биологиялық объектілермен өзара
əрекеттесу механизмдерін білу
иондаушы сəулеленуден қорғауды есептеуді жүргізу, қоршаған
орта объектілерін олардың радиациялық қауіпсіздігі тұрғысынан
талдау білігі
электромагниттік сəулеленудің қоршаған ортаға əсерін бағалау
білігі
дозиметриялық аспаптармен жұмыс істеу қабілеті

радиоактивті көздерден жəне электромагниттік сəулелену
көздерінен доза қуатын өлшеу қабілеті

Өрт қауіпсіздігі
негіздері жəне
өрттен қорғау

Өрт қауіпсіздігі
негіздері

Өндірістік желдету

өрт сөндіру əдістерін, өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық
жəне нормативтік-техникалық актілерді білу;
заттар мен материалдардың, өрт сөндіру құралдары мен
тəсілдерінің өртке қарсы қауіптілігін білу
өрттің қауіптілігі мен зияндылығын бағалау əдістерін əзірлеу,
жарылыс-өрт қауіптілігі бойынша инженерлік есептеулер
жүргізу білігі
өрт кезінде адамдарды эвакуациялау білігі

жарылыс-өрт қауіптілігі саласындағы білімді тиімді пайдалану
қабілеті
жарылыс-өрт қауіптілігі саласындағы білім деңгейін арттыруда
өзінің жоғары мүмкіндіктерін іске асыру қабілеті

Ғимараттар мен
құрылыстарды өрттен

Өрт қауіпсіздігі
негіздері

қалалар мен елді мекендерді жоспарлауға жəне салуға,
ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын талаптарды білу
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қорғау өрт қауіпсіздігі талаптары бар нормативтік-құқықтық жəне
нормативтік-техникалық құжаттарды қамтитын ақпараттың
негізгі көздерін білу
құрылыс материалдары мен конструкцияларының өрт қауіптілігі
мен отқа төзімділігін өлшемшарттар бойынша анықтау білігі
ғимараттардың өрт қауіптілігінің факторын ескере отырып,
құрылыс материалдары мен конструкцияларын таңдауды
түсіндіру білігі
объектілердің белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарына
сəйкестігін растау жөніндегі жұмыстарды орындау қабілеті
құрылыс материалдарының өрт қауіптілігі түрін көрсететін
сипаттамаларды келтіру қабілеті

Химиялық
экология,

биогеохимия жəне
қоршаған ортаны
талдау əдістері

Химиялық экология Химия

антропогендік əрекеттің əсерінен қоршаған ортада болатын
негізгі физика-химиялық процестерді білу
қоршаған ортадағы ластағыштар мен токсиканттарды; жердің
əртүрлі геосфераларының қасиеттері мен химиялық құрамын
білу
əлемдік экологиялық проблемалардың туындау себептерін
түсіндіре білу
ауадағы, судағы жəне топырақтағы өнеркəсіптік кəсіпорындар
мен көліктердің шығарындылары мен төгінділерінің ықтимал
трансформациясын жəне тірі организмдерге əсерін талдай білу
табиғи объектілердегі токсиканттарды аналитикалық анықтау
қабілеті
бақылау мен талдаудың əртүрлі əдістерін қолдана отырып,
атмосферадағы, гидросферадағы, литосферадағы ластаушы
заттарды анықтау мүмкіндігінің болуы

Биогеохимия жəне
экотоксикология Химиялық экология

өткен, қазіргі жəне болашақтағы биосфераның химиялық
құраушы компоненттерінің эволюциясына тірі организмдердің
өзара байланысы мен əсерін білу
биохимиялық процестердің жəне ағзалардағы элементтердің
биохимиялық айналымының ерекшеліктерін білу
Қоршаған орта жағдайына биохимиялық баға бере білу жəне
қазіргі уақытта жəне болашақта химиялық элементтердің
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қоршаған ортаға қоныс аударуының негізгі жолдарын бағалау

биосфераның əртүрлі компоненттерінің экотоксикалық
заттарымен ластануына бағалау жүргізу жəне олардың алдын
алу бойынша шаралар қабылдау білігі
уытты əсерлерден туындаған БиоСфера компоненттерінің тозу
себептері мен салдарын болдырмау мақсатында экологиялық
зерттеулер жүргізу қабілеті
шаруашылық жəне өзге де қызметтің қоршаған ортаға əсерін
бағалау қабілет

Қоршаған орта
объектілерін

талдаудың физика-
химиялық əдістері

Аналитикалық химия

физикалық-химиялық талдаудың теориялық негіздерін, сандық
жəне сапалық талдау мен гравиметриялық талдаудың əдістері
мен есептерін білу
аналитикалық əдістердің ерекшеліктерін, тотығу-тотықсыздану
жəне физика-химиялық талдаудың негізгі əдістерін білу
техногенді əсер ететін жəне қоршаған ортаның əртүрлі
технологиялық процестері мен өнімдерін бақылау білігі
физикалық жəне химиялық талдау əдістерін пайдалана отырып,
талдауларды орындау білігі
химиялық реагенттер, аспаптар мен жабдықтарды пайдалану
қабілеті
концентрацияланған химиялық реагенттер қоспаларын дайындау
қабілеті, сұйық, қатты жəне газ тəрізді жүйелерге сандық жəне
сапалық талдау жүргізу

Экологиялық
биогеохимия жəне
қоршаған ортаны
талдау əдістері

Экологиялық
нормалау негіздері

Экология жəне
тұрақты даму

экологиялық нормалау негіздерінсапаның  нысаналы
көрсеткіштерін жəне қоршаған ортаға рұқсат етілген
антропогендік əсер ету нормативтерін білу.
өндірістік экологиялық нормативтерді əзірлеу жəне оларды
пайдалану əдіснамасын білу
өндірістік экологиялық бақылау шеңберінде практикалық
жағдайда экологиялық нормативтерді əзірлеу жəне қолдану
білігі.
экологиялық нормативтер негізінде қоршаған ортаның жай-
күйін экологиялық бағалауды жүзеге асыру жəне экологиялық
ақпаратты құжаттау білігі.
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қоршаған ортаның ластану көлемінің лимиттерін есептеу жəне
экологиялық рұқсаттарды ресімдеу қабілеті.
қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемді есептеу жəне
экологиялық есеп беру мүмкіндігі.

Экологиялық сараптау Экологиялық
нормалау негіздері

қосымша пайдалану субъектілері мен объектілеріне қатысты
экологиялық сараптаманың негіздері мен қағидаттарын білу.
мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жəне
жариялылықты жəне қалың жұртшылықтың қол жетімділігін
қамтамасыз ету тəртібін білу.
белгіленген мерзімде мемлекеттік экологиялық сараптама
жүргізу үшін қажетті құжаттаманы əзірлеу білігі.
Көзделіп отырған шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға
əсерін бағалауды жүзеге асыру жəне қоғамдық тыңдауларды
ұйымдастыру білігі.
ескертулерді ескере отырып, жобаларды табысты түзету
мақсатында экологиялық сараптама органдарымен жедел өзара
іс-қимылды жүзеге асыру қабілеті.
орнын, уақытын айқындай жəне уəкілетті органдар мен мүдделі
жұртшылық өкілдерін шақыра отырып, қоғамдық экологиялық
сараптаманы ұйымдастыру қабілеті.

Экологиялық
мониторинг Экологиялық сараптау

экологиялық мониторингтің қасиеттерін, мəнін жəне
ерекшеліктерін білу жəне əртүрлі иерархиялық деңгейлердің
мониторингін ұйымдастыру
экологиялық ақпараттың қасиеттерін, мəнін, сипаттамаларын
жəне экологиялық деректерді жинау құралдары мен əдістерін
білу
экожүйелерді кешенді бағалау үшін экологиялық ақпаратты
жинауды ұйымдастыру əдіснамасын білу
табиғи ортаға антропогендік əсер ету дəрежесін анықтау жəне
ақпараттық деректерді жергілікті, өңірлік, жаһандық
деңгейлерде түсіндіру білігі
қоршаған ортаға жəне жергілікті қоршаған орта сапасына əсер
ететін антропогендік факторлардың дəрежесін анықтау
мүмкіндігі
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биологиялық жəне экологиялық мониторинг пен қоршаған орта
мониторингінің зертханалық əдістерін əртүрлі мақсаттарда
пайдалану мүмкіндігі

Тірі
организмдердің
биоэкологиясы

жəне экологиясы

Биологиялық
экология Талап етілмейді

тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының жалпы
заңдылықтары мен өзара іс-қимылын жəне тірі организмдердің
кеңістікте жəне уақытта таралуын білу
ағзалар санының, ағынның өзгеруі мен реттелуін жəне табиғатты
ұтымды пайдалану принциптерін білу
қоршаған ортаға антропогендік əсермен байланысты
экологиялық процестердің барысын талдай білу
қоршаған ортаның биоалуантүрлілікке əсер ету себептерін
анықтау жəне жою білігі
экологиялық процестерді талдау жəне табиғат қорғау
қызметіндегі нақты міндеттер мен басымдықтарды қою қабілеті
биосфераның даму қабілеті жəне экологиялық тепе-теңдікті
сақтау шарттары

Өсімдіктердің,
жануарлардың жəне

микроорганизмдердің
биоəртүрлілігі

Биологиялық
экология

өсімдіктер, жануарлар əлемінің жəне микроорганизмдер əлемінің
алуан түрлілігін, оның құрылымы мен қалыптасуының негізгі
заңдылықтарын білу
негізгі өкілдердің құрылымын, эволюциясын, өмірлік циклін
жəне жүйеленуін білу
өсімдіктердің, жануарлардың жəне микроорганизмдердің қандай
да бір таксонға тиістілігін анықтау білігі
өсімдіктердің, жануарлар мен микроорганизмдердің
морфологиялық ерекшеліктерін көрсете білу
өсімдіктерді, жануарлар мен микроорганизмдерді анықтау
қабілеті
əр түрлі анықтау кестелерімен, гербарий материалдарымен,
микропрепараттармен жұмыс істеу қабілеті

Экологиялық
бақылау

Мемлекеттік
экологиялық бақылау Əлемдік экология

мемлекеттік жəне қоғамдық экологиялық бақылаудың
нормативтік-құқықтық базасы мен негіздерін білу
мемлекеттік экологиялық бақылауды жүргізуге қойылатын
заңнамалық талаптарды, тексерушінің жəне тексерушінің
құқықтары мен міндеттерін білу.
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заңнамалық талаптарға сəйкес мемлекеттік экологиялық бақылау
құжаттамасын əзірлеу жəне ресімдеу білігі.
экологиялық бақылауды жүргізу тəртібін айқындау бойынша
мемлекеттік бақылаушы органмен жедел өзара іс-қимылды
жүзеге асыру білігі.
бақылау органы сұратқан ақпаратты тексеру парағына сəйкес
ресімдеу жəне құжаттау қабілеті.
кəсіпорынның мүддесін бақылаушы орган алдында қорғау,
ұйғарымдарды жедел орындау жəне олар бойынша есеп беру
қабілеті.

Өндірістік
экологиялық бақылау

Мемлекеттік
экологиялық бақылау

өндірістік экологиялық бақылаудың нормативтік-құқықтық
базасын жəне заңнамалық талаптарын білу.
қоршаған ортаның өндірістік мониторингінің нормативтік-
құқықтық базасын жəне заңнамалық талаптарын білу.
заңнамалық талаптарға сəйкес өндірістік экологиялық бақылау
бағдарламасын əзірлеу жəне ресімдеу білігі.
экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында өндірістік
экологиялық бақылау нəтижелерін талдау жəне қорытындылау
білігі.
қайта құрылған өндірістік объектілерде өндірістік экологиялық
бақылауды жəне қоршаған ортаның өндірістік мониторингін
ұйымдастыру жəне жүргізу қабілеті.
өндірістік жағдайлардың өзгерістеріне жедел ден қою жəне
өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына түзету жүргізу
қабілеті.

Топырақтану
жəне табиғи
ресурстар

Топырақтану Талап етілмейді

топырақ түзілу процесінің схемасын білу; топырақ түзілу
факторлары жəне олардың өзара байланысы; топырақтың
морфологиялық белгілері; физикалық, химиялық, биологиялық
қасиеттері
Топырақтың негізгі түрлерінің топырақ профиліндегі
генетикалық горизонттарды дұрыс бөліп, сипаттай білу,
топыраққа атау беру
жіктеу принциптерін қолдана білу, топырақтың құнарлылығын,
Топырақтың су, ауа, жылу режимдерін реттеу үшін дұрыс
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шараларды таңдау

топырақ түрлерін ажырата білу, топырақтың морфологиялық
сипаттамасын жасау
топырақты далалық зерттеу нəтижелерін өңдеу жəне ресімдеу,
қалыптасқан экологиялық жағдайды талдау жəне бағалау
қабілеті.
анықтамалық материалдармен, топырақ карталарымен, қосымша
əдебиеттермен жұмыс істеу қабілеті

Экология жəне табиғи
ресурстарды тиімді

пайдалану
Топырақтану

экологиялық ұғымдар мен заңдар арасындағы өзара байланысты
орната білу, қоршаған ортаның жай-күйін бағалау əдістерін,
табиғи ресурстарды, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау
негіздерін білу
табиғи ресурстарды пайдалану кезінде қоршаған табиғи ортаның
ластануы мен адам денсаулығы арасында себеп-салдарлық
байланысты орнату білігі
салалық табиғат пайдаланудағы қоршаған табиғи ортаның
ластануының басты себептерін жалпылау жəне бөліп көрсету
білігі
өнеркəсіп саласындағы табиғатты қорғау іс-шаралары жүйесін
жүзеге асыру; табиғатты қорғау саласындағы нақты міндеттерді
шешу
экологиялық, экономикалық жəне демографиялық мəселелерді
талқылау кезінде сандық көрсеткіштерді пайдалану мүмкіндігі
күрделі табиғат құбылыстарын, экологиялық, экономикалық
жəне демографиялық проблемаларды, табиғат пен қоғамның
өзара қатынастарын түсіндіруде жүйелі тəсіл элементтерін
пайдалану қабілеті

Өнеркəсіптік жəне
экологиялық
қауіпсіздік

саласындағы
заңнамалық жəне

нормативтік
актілер жүйесі

Еңбекті нормалау Талап етілмейді

хронометраждық бақылаулардың түрлерін, оларды жүргізу
тəртібін жəне нəтижелерін өңдеу мен талдау əдістерін, еңбек
процестерін жəне еңбектің озық əдістері мен тəсілдерін зерделеу
əдістерін, жұмыс уақытын пайдалануды, хронометраждық
бақылауларды жүргізу кезінде қолданылатын аспаптарды,
оларды пайдалану қағидаларын, жұмыс уақыты шығындарын
пайдалануды талдау тəсілдері мен əдістерін, еңбек
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физиологиясы мен психологиясының негіздерін, еңбекті
ұйымдастыру негіздерін, Қазақстан Республикасының Еңбек
туралы заңнамасының негіздерін, еңбекті қорғау қағидалары мен
нормаларын білу;
еңбек жөніндегі Нормативтерді пайдалана отырып, əртүрлі
жұмыс түрлеріне арналған нормаларды белгілеу əдістемесін,
еңбек жөніндегі нормативтерді əзірлеу тəртібін,
микроэлементтік нормалау əдістері мен жүйелерін, еңбек
жөніндегі нормативтік материалдарды, еңбекті ұйымдастыру,
нормалау жəне ақы төлеу жөніндегі нормативтік жəне
əдістемелік материалдарды ұсынудың жаңа нысандарын, еңбек
шығындары нормаларының сапасын талдау əдістерін, еңбек
жөніндегі көрсеткіштерді, еңбекке ақы төлеу, моральдық жəне
материалдық ынталандыру нысандары мен жүйесін, сыйлықақы
беру туралы ережені, Ұйымның озық отандық жəне шетелдік
тəжірибесін, еңбекке ақы;
еңбектің озық əдістері мен тəсілдерін зерделеудің, жұмыс
уақытын пайдаланудың, олардың ерекшеліктеріне қарай
бастапқы ақпарат пен еңбек процестеріне талдау жүргізу
тəсілдері мен əдістерін таңдаудың қажетті техникалық
құралдарын пайдалану білігі;
барлық қызметкерлердің еңбек шығындарының белгіленген
нормаларын игеруі үшін жағдайларды ұйымдастыра жəне жасай
білу, қызметкерлерді материалдық жəне моральдық
ынталандыру жүйелерін, нормалаушылардың
автоматтандырылған жұмыс орындарын жетілдіру бойынша
ұсыныстар дайындау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыра білу;
еңбек процестерін талдауды жүргізудің əдістерін, тəсілдері мен
техникалық құралдарын, еңбек нормативтерін əзірлеу кезінде
деректерді жинаудың қажетті əдістері мен тəсілдерін пайдалану,
проблемаларды тиімді шешу, оқыту, дамыту жəне уəждеу
қабілеті;
еңбек шығындарының нормаларын, еңбек көрсеткіштерін талдау
əдістерін, еңбек процестерін зерттеу əдістерін, еңбек əдістері
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мен əдістерін, еңбекті ұйымдастыру, Өндіріс жəне басқару
деңгейін бағалау əдістерін, еңбек процестерін зерттеуде
қолданылатын қазіргі заманғы математикалық əдістер мен
техникалық құралдарды, жұмыс уақытының шығындарын өлшеу
жəне нормаларды есептеу əдістерін қолдану бойынша
жұмыстарды ұйымдастыру мүмкіндігі.

Өнеркəсіптік жəне
экологиялық
қауіпсіздіктің

заңнамасы мен
нормативтік
құжаттары

Еңбекті қорғау,
Өнеркəсіптік экология

өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік саласындағы негізгі
нормативтік құқықтық құжаттарды, іскерлік ақпаратпен жұмыс
істеудің негізгі ұғымдары мен қазіргі заманғы қағидаттарын,
қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлардың нормативтік
параметрлерін жəне еңбек жағдайларының кластарын білу;
өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік талаптарын бұзғаны
үшін заңдық жауапкершілік түрлерін, шаруашылық қызмет
сатыларында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
құқықтық тетігін білу;
кəсіби қызмет саласын реттейтін өнеркəсіптік жəне экологиялық
қауіпсіздік бойынша заңнама жəне нормативтік құқықтық
актілер жүйесінде бағдарлай білу, кəсіби қызметте құқықтық
нормаларды пайдалану; ұйымның сыртқы жəне ішкі ортасын
талдау, оның негізгі элементтерін анықтау жəне олардың ұйымға
əсерін бағалау;
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік басқару
органдарымен өзара іс-қимылда еңбек процесінің жəне қоршаған
ортаның жай-күйіне байланысты мəселелерді шеше білу,
өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік талаптарының
сақталуына ішкі өндірістік бақылауды ұйымдастыру, өндірістік
персонал мен халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығын құқықтық қамтамасыз етуді ұйымдастыру.
өндірістік санитария жəне еңбекті қорғау, өнеркəсіптік
қауіпсіздікті сараптау жəне декларациялау жөніндегі
жұмыстарды ұйымдастыру саласындағы заңнамалық базамен
жəне нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу қабілеті;
жұмыс орындарын бағалау жəне аттестаттау кезінде, сондай-ақ
өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік саласындағы
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лицензиялау жəне сертификаттау мəселелерінде нормативтік
құжаттары бар адамдарды пайдалану қабілет

Өнеркəсіптің
қоршаған ортаға

əсері

Инженерлік
құрылыстар жəне
олардың қоршаған

ортаға технологиялық
əсері

Өнеркəсіптік экология

қоршаған ортаны инженерлік қорғау объектілерін, əдістері мен
қағидаттарын, өнеркəсіптің жетекші салаларының қоршаған
ортаға əсер ету сипаттамаларын білу
қоршаған ортаға зиянды шығарындылардың таралу
заңдылықтарын, экологиялық проблемаларды шешуге
экологиялық-экономикалық көзқарастың негіздерін білу
қоршаған ортаға жəне əлеуметтік ортаға антропогендік жəне
табиғи əсерлердің салдарын болжай жəне бағалай білу
қоршаған ортаны инженерлік қорғау құрылыстары мен іс-
шараларының беріктігін есептеу білігі
өнеркəсіптік шығарындылармен қоршаған ортаның ластану
деңгейін есептеу қабілеті
қоршаған ортаны инженерлік қорғау іс-шараларының тиімділігін
бағалау қабілеті

Өнеркəсіп жəне
қоршаған орта

Инженерлік
құрылыстар жəне
олардың қоршаған

ортаға технологиялық
əсері

табиғат пайдаланудың негізгі экологиялық проблемаларын,
табиғат қорғау құрылыстарын жобалау мен салудың негізгі
қағидаттарын білу
табиғат қорғау құрылыстарын, аумақтық кешендерді
жобалаудың, салудың жəне пайдаланудың экологиялық жəне
техникалық-экономикалық негіздерін білу
табиғат қорғау құрылыстары мен өндірістік кешендерді
қалыптастыру кезінде туындайтын күрделі экологиялық
проблемаларды шеше білу
əртүрлі өнеркəсіптік кешендердің табиғи жүйеге антропогендік
əсерін бағалауда экологиялық тəсілдерді қолдану білігі
қоршаған ортаны қорғаудың жаңа технологияларын жəне
табиғат қорғау құрылыстарының конструкцияларын жобалау
қабілеті
өнеркəсіптік кəсіпорындардың қызметінен туындайтын
жағымсыз салдарларды анықтау, болжау қабілеті

ТЖ - да жедел іс-
қимылдарды

Авариялық-құтқару
жұмыстарын

Техника жəне
технология

авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу əдістері мен тəсілдерін,
төтенше жағдайлардың салдарын жою кезінде зардап
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ұйымдастыру ұйымдастыру мен
жүргізу жəне оларды

техникалық
қамтамасыз ету

қауіпсіздігі шеккендерді құтқару жөніндегі жаңа əзірлемелерді, төтенше
жағдайлардың себептеріне сараптамалық бағалау жүргізу
əдістерін білу;
құтқару техникасының түрлерін, құрылғылар мен аспаптардың,
машиналар мен механизмдердің жұмыс принциптерін білу
төтенше жағдайларда зардап шеккендерге көмек көрсету жəне
олардың зардаптарын жою саласындағы жаңа əзірлемелерді
пайдалану, төтенше жағдайларда авариялық-құтқару
жұмыстарын жүргізуді ғылыми негізде ұйымдастыру білігі;
құтқару техникасы мен базалық машиналарды техникалық
қызмет көрсетуді, қалпына келтіруді жəне сақтауды қамтитын
бөлігінде пайдалануды ұйымдастыру білігі;
төтенше жағдайларда авариялық-құтқару жұмыстарын
ұйымдастыруды дамытудың негізгі үрдістерін қолдану,
авариялық-құтқару ісі саласындағы нормативтік құжаттарды
əзірлеу, төтенше жағдайлар аймақтарында оларға жағдай жасау
кезіндегі жоспарлармен жəне схемалармен жұмыс істеу қабілеті;
құтқару машиналары жұмысының параметрлерін бақылау
қабілеті.

Техногендік жəне
табиғи тəуекелдерді

басқару

Өнеркəсіптік жəне
экологиялық
қауіпсіздіктің

заңнамасы мен
нормативтік
құжаттары

техногендік жəне табиғи қауіптерді, оларды басқару тетігін білу;

сенімділік, өміршеңдік теориясының негізгі ұғымдарын,
сенімділіктің сандық сипаттамаларын білу;
істен шығу ықтималдығын, олардың жиілігін, қарқындылығын
жəне істен шығуға істелген жұмысты бағалау білігі;
техникалық жүйелердің сенімділігін, өміршеңдігін жəне
қауіпсіздігін бағалаудың уақтылы əдістерін таңдау білігі;
қарапайым құрылымдық шешімді таңдау, элементтердің
қолайлы жұмыс режимін құру мүмкіндігі;
біріздендірілген тораптар мен элементтерді пайдалану жəне
технологиялық процесті сақтау қабілеті.

Төтенше жағдайлар
кезіндегі

экономикалық

Тіршілік əрекетінің
қауіпсіздігі

экономиканың ықтимал қауіпті объектілерінің жіктелуін жəне
негізгі сипаттамаларын, Төтенше жағдайлар кезінде Экономика
объектілерінің орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі
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объектілердің
тұрақтылығы

негізгі міндеттерді білу;

техногендік сипаттағы ТЖ салдарын болжау жəне объектілердің
орнықтылығын бағалау əдістемесін, əртүрлі объектілердегі
авариялық жағдайлардың даму ерекшеліктерін, экономика
объектілері мен тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің жұмыс
істеу орнықтылығын арттырудың негізгі бағыттарын, жолдары
мен тəсілдерін білу;
Төтенше жағдайлар кезінде Экономика объектілерінің тұрақты
жұмыс істеу міндеттерін шешу саласында қолданыстағы
заңнаманың, заң шығарушы жəне атқарушы билік органдары
шешімдерінің талаптарын іс жүзінде қолдана білу;
Экономика объектілерінің жай-күйін бағалау, төтенше
жағдайлардың алдын алу жəне Экономика объектілерінің жұмыс
істеу орнықтылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды əзірлеу
жəне жүргізуді ұйымдастыру білігі;
техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда экономиканың
ықтимал қауіпті объектілерінің салдарларын болжау жəне
орнықтылығын бағалау əдістерін қолдану, қауіпті технологиялар
мен өндірістердің негізгі көрсеткіштері мен қауіпсіздік
өлшемдерін жинау жəне талдау қабілеті;
төтенше жағдайлардың алдын алу, экономика жəне ЖҚҚ-
қамтамасыз етпеу объектілерінің жұмыс істеу орнықтылығын
арттыру, объектілердің орнықтылығын бағалау, өнеркəсіптік
объектілердегі авариялар мен апаттар кезіндегі залалды бағалау
жөніндегі іс-шараларды жоспарлауды

Өндірістік жəне
еңбек

процестерінің
қауіпсіздігі

Жұмыс орындарын
аттестаттау əдістемесі Өндірістік санитария

өндірістік ортаның зиянды факторларының сипаттамаларын,
оларды кəсіби өлшеу мен бағалауды білу; олардың əсер етуінің
жүйелік механизмінің негізгі принциптері;
зиянды факторларды нормалау принциптерін жəне оларды
айқындайтын құжаттарды; жұмыс орындарының ауырлығын,
қауырттылығын жəне жарақат қауіпсіздігін бағалаудың негізгі
əдістерін; жұмыс орындарын жалпы бағалауды жəне қауіпті
жəне зиянды еңбек жағдайларымен жұмыс істегені үшін
жеңілдіктерді, өтемақыларды негіздеуді білу;
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нормативтік құжаттамамен жəне заңнамалық базамен жұмыс
істей білу; жобамен жұмыс істеу кезінде нормалау қағидаттарын
қолдану;
қазіргі заманғы өндіріс жағдайында ақпарат алу үшін алған
білімдерін қолдана білу; еңбек жағдайларын диагностикалау
аспаптарын пайдалану; еңбек жағдайларын бағалау жəне жұмыс
орындарын аттестаттау кезінде нормативтері бар құралдарды
пайдалану;
Қазақстан мен əлемдегі жұмыс орындарын аттестаттау
əдістемесін дамытудың негізгі бағыттарын меңгеру қабілеті;
өндірістік саладағы зиянды жəне қауіпті факторлардың əсерін
нормалаудың перспективалық əдістерін жəне олардың əсерінен
қорғау тəсілдерін меңгеру қабілеті.

Өндірістік
процестердің
қауіпсіздігі

Техника жəне
технология
қауіпсіздігі

адам – машина – тіршілік ету ортасы "жүйесіндегі тіршілік
қауіпсіздігі теориялық негіздерін білу»
құрал-саймандарды, айлабұйымдарды, механизмдерді,
машиналарды, аспаптар мен құралдарды, олардың мақсатын,
техникалық деректерді, қолдану тəртібін, мүмкіндіктерін білу
төтенше жағдайлардың жарақаттық, зиянды жəне зақымдаушы
факторларын анықтау білігі
жүйелер мен объектілерді қауіпсіз жəне экологиялық
пайдалануды жүзеге асыру білігі
қоршаған ортаның зақымдаушы факторларының адамға теріс
əсерін анықтау қабілеті
адам ағзасына теріс əсер ететін электромагниттік өрістің
параметрлерін анықтау мүмкіндігі

Еңбек физиологиясы Еңбекті нормалау

еңбек қызметінің физиологиялық негіздерін жəне жұмысқа
қабілеттілікті арттыру жəне шаршау мен аурулардың алдын алу
жөніндегі іс-шараларды білу, олардың арасында негізгі орын
жұмысшыларды ауыр жəне ауыр қол операцияларынан босатуға
бағытталған өндірістік процестерді механикаландыру мен
автоматтандыруға жатады;
адам ағзалары мен жүйелерін құрылымдық жəне функционалдық
ұйымдастырудың теориясы мен практикасын, олардың жас,
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жыныстық, жеке ерекшеліктерін, адамның əртүрлі жүйелері
жұмысының биологиялық процестері мен физиологиялық
механизмдерінің химиялық негіздерін түсіндіру қабілетін білу;
өндірістік үй-жайлардың микроклиматы туралы,
метеорологиялық жағдайлардың, иондаушы жəне
электромагниттік сəулеленудің,  ауаның иондалуы,  шу,  діріл,
ультрадыбыстық, өнеркəсіптік шаң, химиялық заттардың ағзаға
əсері туралы, қорғаныс шаралары туралы білімдермен жұмыс
істей білу,
өндірістік жарақаттардың негізгі себептері туралы,
жарақаттанудың алдын алу туралы білімдермен жұмыс істей
білу;
адамның жұмысқа бейімделуінің морфофункционалды,
психофизиологиялық жəне əлеуметтік механизмдерін бақылау
кезінде физиология жəне еңбекті қорғау саласындағы
зерттеулердің негізгі əдістерін қолдану қабілеті;
əр түрлі еңбек түрлерін орындау кезінде адамдарда өзін-өзі
сақтау мінез-құлқының қалыптасуын қамтамасыз ететін кəсіби
мəселелерді шешуде алған білімдерін іс жүзінде қолдану
мүмкіндігі.

Табиғатты
пайдалану жəне

қоршаған ортаны
қорғау

Атмосфералық ауаны
қорғау

Экология жəне
тұрақты даму

атмосферада зиянды заттардың таралуының негізгі
заңдылықтарын білу
ластанудың əртүрлі стационарлық көздерінен зиянды заттарды
есептеу əдістемесін білу
ұйымдастырылған көздерден зиянды заттардың
шығарындыларын есептеуді жəне осы ластанулар үшін
төлемдерді есептеуді жүргізу білігі
бір көзден зиянды заттар шығарындыларының таралуын
есептеуді жүргізу білігі
əр түрлі ұйымдастырылған көздерден атмосфераға зиянды
заттардың шығарындыларын есептеу қабілеті
атмосферадағы зиянды заттар мен ШРШ жер бетіндегі
концентрациясын есептеу қабілеті

Су ресурстарын Экология жəне су айдындарына антропогендік əсерді анықтауды жəне
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қорғау тұрақты даму объектінің су шаруашылығы жай-күйін талдауды білу

су ресурстарын ұтымды пайдалану шарттарын айқындаудағы
Білім жəне су ресурстарын басқару жөніндегі қызметтің
негіздемесі
су ресурстарын пайдалану кезінде диспетчерлік бақылауды
өңдеу, шешім қабылдау жəне тиімді ресурс үнемдейтін
технологияларды пайдалану білігі
Су шаруашылығы типіне экономикалық жəне экологиялық
бағалау жүргізу білігі
су ресурстарын басқару жобасын əзірлеу, климаттық
жағдайларды ескере отырып, су ресурстарының ағымдағы
пайдаланылуын талдау қабілеті
су ресурстарын қорғау жөніндегі шараларды негіздеу жəне су
объектілеріне антропогендік əсерді есептеу қабілеті

Жер ресурстарын
қорғау Экология жəне

тұрақты даму

Қазақстан Республикасының жер қорын, экологиялық
талаптарын жəне жерді қорғаудың нормативтік-құқықтық
базасын білу
топырақ жамылғысы мен қорғау мəртебесі бар жерді, жердің
тозу, ластану себептерін жəне оларды қалпына келтіру
тəсілдерін білу.
тозған жəне бүлінген жерлерді қалпына келтіру бойынша
табиғатты қорғау іс-шараларын əзірлеу білігі
жердің авариялық ластануы жағдайларында жою жəне қалпына
келтіру іс-шараларын құжаттау жəне ұйымдастыру білігі.
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ластану жəне тозу
түрлері мен дəрежесін анықтау қабілеті жəне оларды қалпына
келтіру жөніндегі шаралар.
жер ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін
ұтымды жерге орналастыруды ұйымдастыру қабілеті.

Шаруашылық
қызметті жүзеге
асыру кезіндегі

экологиялық
талаптар

Жекелеген қызмет
түрлері бойынша

экологиялық талаптар

Мемлекеттік
экологиялық бақылау

ғимараттарды, құрылыстарды жəне олардың кешендерін
жобалау жəне пайдалану кезіндегі экологиялық талаптарды білу
төтенше экологиялық жағдай жəне экологиялық зілзала
аймақтарын жариялаудың нормативтік-құқықтық базасын,
себептері мен жағдайларын білу
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экологиялық талаптарды ескере отырып, жобалауға тапсырма
жасай білу
жобалық құжаттаманы олардың сараптамалары мен келісулері
кезеңінде сүйемелдеуді жүзеге асыру білігі
халықты қауіпсіз жерге құлақтандыруды жəне эвакуациялауды
ұйымдастыру, зардап шеккен аумақтарды тексеру жəне
мониторингілеу жөніндегі шараларды айқындау білігі
ғимараттарды, құрылыстарды жəне олардың кешендерін
жобалау жəне пайдалану кезінде экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етудің бірінші кезектегі шараларын айқындау
қабілеті

Жер қойнауын
пайдалану кезіндегі

экологиялық талаптар
Өндірістік

экологиялық бақылау

Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану туралы
заңнамасын білу, пайдалы қазбалар жəне олардың сыныптамасы
елдің негізгі мұнай-газ-конденсатты кен орындарын, оларды
құрлықта жəне теңізде игеру кезіндегі экологиялық талаптарды
білу.
жер қойнауын пайдалану бойынша нормативтік талаптарды
қамтамасыз ету үшін жобалық жəне экологиялық құжаттаманы
ресімдеу білігі.
өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру жəне жер
қойнауын пайдалану кезінде бағдарламалық жəне есептік
экологиялық құжаттаманы дайындау білігі.
жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыру кезінде табиғат қорғау
заңнамасының талаптарын сақтау қабілеті.
теңізде, ішкі су айдындарында жəне Қазақстан
Республикасының сақтық аймағында көмірсутектерді барлау
жəне өндіру кезінде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
қабілеті.

Қалдықтармен
жұмыс істеу

Өндіріс жəне тұтыну
қалдықтары Мемлекеттік

экологиялық бақылау

қалдықтардың шығу тегі, əртүрлілігі жəне ұлттық жəне
жаһандық масштабтағы экологиялық проблемалардың
шиеленісуіндегі рөлі туралы білім.
қалдықтармен жұмыс істеу, оларды тасымалдау жəне сақтау
кезіндегі экологиялық талаптарды білу.
қалдықтарды жіктеу, қауіпті қалдықтарды ажырату жəне қауіпсіз
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сақтауды қамтамасыз ету білігі.

қалдықтарды қалыптастыру, тасымалдау жəне сақтау кезінде
оларды ресімдеу жəне құжаттау білігі.
қалдықтар бойынша құжаттаманы жүргізу, тасымалдау кезінде
ілеспе құжаттарды, қалдықтар қозғалысының бағдарламаларын,
паспорттары мен журналдарын əзірлеу қабілеті.
қалдықтар бойынша есепке алу, мониторинг, бақылау,
экологиялық жəне статистикалық есептілікті жүргізу қабілеті.

Қалдықтарды басқару
Өндіріс жəне тұтыну

қалдықтары

қалдықтарды басқару бойынша нормативтік-құқықтық базаны,
экологиялық талаптарды жəне құжаттаманы білу.
халық шаруашылығының əртүрлі салаларында қалдықтардың
пайда болу ерекшеліктері мен жұмыс істеу ерекшеліктерін білу.
өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жүйелендіре білу,
Қалдықтарды басқару бағдарламаларын құру жəне олардың
практикалық іске асырылуын жүзеге асыру.
қалдықтардың пайда болу санын азайтуды, оларды қауіпсіз
сақтау мен тасымалдауды қамтамасыз ете білу.
қалдықтармен штаттан тыс жағдайларға жедел ден қою, жою
жəне қалпына келтіру іс-шараларын ұйымдастыру қабілеті.
экологиялық заңнама талаптарына сəйкес қалдықтармен жұмыс
істеу бойынша уəкілетті органдармен жəне полигондармен өзара
іс-қимылды қамтамасыз ету қабілеті.

Қалдықтарды қайта
өңдеу жəне қайта

жарату

Өндіріс жəне тұтыну
қалдықтары

алдықтар проблемасын, қалдықтарды қайта өңдеу мен кəдеге
жаратудың теориялық негіздерін, оған қажетті алғышарттарды,
құралдар мен жағдайларды білу.
қалдықтарды өңдеудің əдіснамасы мен түрлі тəсілдерін, олардың
артықшылықтары мен кемшіліктерін, қалдықтардың түрлері
бойынша тиімділігін білу.
қандай да бір қалдықтарды қайта өңдеу тəсілдерін, олардың
көлемін, кəдеге жарату мүмкіндіктерін анықтай білу.
қалдықтарды қайта өңдеу мен кəдеге жаратудың техникалық
мүмкіндіктерін, олардың экологиялық жəне экономикалық
тиімділігін талдай жəне есептей білу
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қалдықтарды қайта өңдеуді жəне кəдеге жаратуды жедел
ұйымдастыру, ол үшін технологиялар мен жабдықтарды табу
қабілеті.
нақты қалыптасқан жағдайларда қалдықтарды қайта өңдеу мен
кəдеге жаратудың барынша мүмкін болатын деңгейін
қамтамасыз ету қабілеті.

5. 2021-2025 жж. арналған оқу жоспары

Модуль атауы

К
ом

по
не

нт
тү

рі
,ц

ик
л

Пəндер атауы

К
ре

ди
тт

ер
са

ны

Сағаттар саны Семестрлер бойынша кредиттердің бөлінуі
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Д П/З СОӨЖ СӨЖ
Қорытын-

ды бақылау
түрі

Барлы
ғы

1
сем

2
сем

3
сем

4
сем

5
сем

6
сем

7.1
трим

7.2.
квар

8
сем

Жалпы білім
беру пəндері

ЖБББП
, МК

Қазақстанның
қазіргі заманғы
тарихы

5 30 15 30 60 15 МЕ 150 5

ЖБББП
, МК Философия 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

ЖБББП
, ЖК Бизнес негіздері 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

ЖБББП
, МК Шетел тілі 10 90 60 120 30 емт. 300 5 5

ЖБББП
, МК

Қазақ\Орыс тілі 10 90 60 120 30 емт. 300 5 5

ЖБББП
, МК

Ақпараттық-
коммуникациялық
технологиялар
(ағылшын тілінде)

5 30 8\7 30 60 15 емт. 150   5

ЖБББП
, МК

Əлеуметтік-саяси
білімнің
(əлеуметтану,

8 60 30 30 90 30 емт. 240 4 4
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саясаттану,
мəдениеттану,
психология) модулі

ЖБББП
, МК Дене шынықтыру 8 60 150 30 емт. 240 2 2 2 2

ЖБББП циклі
бойынша 56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0

БП ЖК 56 300 150 255 555 150 1680 4 14 15 13 5 5 0 0 0

Жаратылыстан
у-ғылыми

пəндер

БП, ЖК Математика 4 30 15 15 45 15 емт. 120  4
БП, ЖК Физика 5 30 8/7 30 60 15 емт. 150   5
БП, ЖК Химия 4 30 8/7 15 45 15 емт. 120 4
БП, ЖК Аналитикалық

химия 5 30 8/7 30 60 15 емт. 150 5

Қауіпсіздік
жəне еңбекті

қорғау

БП,ЖК Тіршілік əрекетінің
қауіпсіздігі 4 30 15 15 45 15 емт. 120   4

БП,ЖК
Еңбекті қорғау 5  30 8/7 30 60 15 емт. 150   5

БП,ЖК
Оқу практикасы 1 Диф.

сынақ 30   1

Əлемдік
экологиялық

мəселелер

БП,ЖК Экология жəне
тұрақты даму 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ЖК Əлемдік экология 5 30 15 30 60 15 емт. 150  5

БП,ЖК Өндірістік
практика 8  Диф.

сынақ 240   3 5

Экономика
жəне

менеджмент

БП,ЖК Кəсіпорын
экономикасы 5 30 15 30 60 15 емт. 150   5

БП,ЖК Өндірістік
менеджмент 5 30 15 30 60 15 емт. 150     5
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БП, ТК 56 330 180 330 660 180 1680 0 0 8 10 15 10 10 3 0

Мамандану пəндері – Өндірістік қауіпсіздік

Өнеркəсіптік
экология жəне
оны бағалау

БП, ТК Өнеркəсіптік экология 3 15 15 15 30 15
емт. 90 3

БП, ТК
Басқару əдістері жəне
қоршаған ортаға
əсерді бағалау

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Технологияның
қауіпсіздігі

жəне
өнеркəсіпті
техникалық

реттеу

БП, ТК
Техника жəне
технологиялар
қауіпсіздігі

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

БП, ТК
Өнеркəсіптік
қауіпсіздікті
техникалық реттеу

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Өндірістік
қауіпсіздік
негіздері

БП, ТК Өнеркəсіптік желдету 5 30 15 30 60
15

емт.,
к.ж.

150 5

БП, ТК Өндірістік санитария 5 30 8/7 30 60 15
емт. 150  5

БП, ТК

Өндірістік
объектілердің
өнеркəсіптік
қауіпсіздігін сараптау

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Химиялық,
биология жəне
радиациялық
қауіпсіздік

негіздері жəне
дəрігерге дейн
көмек көрсету

əдістемесі

БП, ТК
Химиялық жəне
биологиялық
қауіпсіздік негіздері

5 30 15 30 60 15
емт. 150  5

БП, ТК

Жазатайым оқиғалар
кезінде дəрігерге
дейін көмек
көрсетудің əдістемесі
мен əдістері

5 30 15 30 60 15
емт. 150  5

БП, ТК Радиациялық
қауіпсіздік негіздері 5 30 15 30 60 15

емт. 150    5

Өрт қауіпсіздігі БП, ТК Өрт қауіпсіздігі 5 30 15 30 60 15 150  5
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негіздері жəне
өрттен қорғау

негіздері емт.

БП, ТК
Ғимараттар мен
құрылыстарды өрттен
қорғау

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3

Мамандану пəндері – Өндірістік экология

Химиялық
экология,

биогеохимия
жəне қоршаған
ортаны талдау

əдістері

БП, ТК Химиялық
экология 3 15 15 15 30 15

емт. 90  3

БП, ТК Биогеохимия жəне
экотоксикология 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

БП, ТК

Қоршаған орта
объектілерін
талдаудың физика-
химиялық əдістері

5 30 8/7 30 60 15
емт. 150 5

Қоршаған
ортаның

экологиялық
шешімі

БП, ТК Экологиялық
нормалау негіздері 5 30 15 30 60

15
емт.,
к.ж.

150  5

БП, ТК Экологиялық
сараптау 5 30 15 30 60 15

емт. 150  5

БП, ТК Экологиялық
мониторинг 5 30 15 30 60 15

емт. 150 5

Тірі
организмдердің
биоэкологиясы

жəне
экологиясы

БП, ТК Биологиялық
экология 5 30 15 30 60 15

емт. 150  5

БП, ТК

Өсімдіктердің,
жануарлардың
жəне
микроорганизмдер
дің биоəртүрлілігі

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

Экологиялық
бақылау

БП, ТК
Мемлекеттік
экологиялық
бақылау

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

БП, ТК
Өндірістік
экологиялық
бақылау

5 30 15 30 60 15емт
. 150  5
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Топырақтану
жəне табиғи

ресурсар

БП, ТК Топырақтану 5 30 15 30 60 15
емт. 150  5

БП, ТК
Экология жəне
табиғи ресурстарды
тиімді пайдалану

3 15 15 15 30 15
емт. 90 3

БП циклі
бойынша
барлығы

112 630 330 585 1215 330 3360 4 14 23 23 20 15 10 3 0

КП, ЖК 22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12

Өнеркəсіптік
жəне  экология
саласындағы
заңнамалық

жəне
нормативтік

актілер жүйесі

КП, ЖК Еңбекті нормалау 5 30 15 30 60 15
емт. 150   5

КП, ЖК

Өнеркəсіптік жəне
экологиялық
қауіпсіздіктің
заңнамасы мен
нормативтік
құжаттары

5 30 15 30 60 15
емт. 150 5

КП,
ЖК

Дипломалды
практика

12 Диф.
сынақ

360  12

КП,ТК 38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 5 10 10 13 0

Мамандану пəндері – Өндірістік қауіпсіздік

Өнеркəсіптің
қоршаған

ортаға əсері

КП, ТК

Инженерлік
құрылыстар жəне
олардың қоршаған
ортаға
технологиялық əсері

5 30 15 30 60
15

емт. 150   5

КП, ТК Өнеркəсіп жəне
қоршаған орта 5 30 15 30 60

15
емт. 150    5

ТЖ-да жедел
іс-қимылдарды КП, ТК Төтенше жағдайлар

кезіндегі 5 30 15 30 60
15

емт. 150 5
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ұйымдастыру экономикалық
объектілердің
тұрақтылығы

КП, ТК

Авариялық-құтқару
жұмыстарын
ұйымдастыру мен
жүргізу жəне оларды
техникалық
қамтамасыз ету

5 30 15 30 60 15
емт. 150   5

КП, ТК
Техногендік жəне
табиғи тəуекелдерді
басқару

4 30 15 15 45 15
емт. 120   4

Өндірістік
жəне еңбек

процестерінің
қауіпсіздігі

КП, ТК
Жұмыс орындарын
аттестаттау
əдістемесі

5 30 15 30 60
15

емт. 150   5

КП, ТК
Өндірістік
процестердің
қауіпсіздігі

5 30 15 30 60
15

емт. 150   5

КП, ТК
Еңбек физиологиясы

4 30 15 15 45
15

емт. 120   4

Мамандану  пəндері – Өндірістік экология

Табиғатты
пайдалану жəне

қоршаған
ортаны қорғау

КП ТК Атмосфералық
ауаны қорғау 5 30 15 30 60 15

емт. 150   5

КП ТК Су ресурстарын
қорғау 5 30 15 30 60 15

емт. 150    5

КП ТК Жер ресурстарын
қорғау 5 30 15 30 60 15

емт. 150   5

Шаруашылық
қызметті

жүзеге асыру
кезіндегі

КП ТК

Жекелеген қызмет
түрлері бойынша
экологиялық
талаптар

 5 30 15 30 60 15
емт. 150   5



86

экологиялық
талаптар КП ТК

Жер қойнауын
пайдалану кезіндегі
экологиялық
талаптар

4 30 15 15 45 15
емт. 120   4

Қалдықтармен
жұмыс істеу

КП ТК Өндіріс жəне тұтыну
қалдықтары 5 30 15 30 60 15

емт. 150   5

КП ТК Қалдықтарды
басқару 5 30 15 30 60 15

емт. 150   5

КП ТК
Қалдықтарды қайта
өңдеу жəне қайта
жарату

4 30 15 15 45 15
емт. 120   4

КП циклі бойынша
барлығы 60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 10 15 10 13 12

Қорытынды
аттестация 12 360   12

Барлығы 240 1170 900 1125 2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24

Сводная таблица объемов кредитов

Семестр Триместр Квартал
ЖБББП,

МК
ЖБББП,

ЖК
БП, ЖК БП, ТК КП, ЖК КП,

ТК
ҚА Барлығы Ұзақтығы (с.і.

сессия, каникулсыз),
апта

1 21 5 4 30 18
2 16 13+1 пр 30 19
3 7 15 8 30 18
4 7 10+3 пр 10 30 21
5 5 15 5 5 30 18
6 5 пр 10 5 10 30 23

7,1 10 10 20 10
7,2 3 13 16 11

8 12 пр 12 24 19
Барлығы 51 5 56 56 22 38 12 240 157
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	1. Білім беру бағдарламасының  паспорты
	- табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды бағалау критерийлерін айқындау және ресурс үнемдеуші технологияларды қолдану, су, топырақ, минералдық-шикізат және биологиялық ресурстардың сарқылуы мен тотығуының алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, өндірісте экологиялық қауіпсіздік пен экоқорғау іс-шараларының сақталуын қамтамасыз ету қабілеті (N 9).
	- қолданбалы экология, экологиялық сараптама және мониторинг әдістерін, далалық және зертханалық экологиялық ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеу әдістерін меңгеру және теориялық білімді практикада пайдалану (N 10).
	- қоршаған орта мен экологиялық проблемалардың жай-күйін, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара іс-қимылын бақылау және талдау қабілеті (N 11).
	- қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша оқыту мен нұсқау беруді қамтамасыз ете отырып, жұмысшылардың қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын жасау бойынша жұмыс жүргізу (N 12).
	- инновациялық жобалық шешімдерді, экологиялық және техникалық құжаттаманы, кәсіпорындардың, ұйымдардың өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздігі жөніндегі жобаларды, бағдарламаларды, жоспарларды әзірлеу және жасау мәселелерінде дағдысы болу (N 13).
	- тіршілік қауіпсіздігі талаптарының орындалуын және зиянды және қауіпті факторлардың адам мен табиғи ортаға әсерін бақылауды жүзеге асыра отырып, жұмыс аймағы мен қоршаған ортаның жай-күйін талдау және болжау, техногендік және табиғи тәуекелдерді басқару дағдыларына ие болу (N 14).
	- ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыру кезінде табиғатты қорғау заңнамасының талаптарын сақтау қабілетіне ие болу, қалдықтарды жіктей білу, Қауіпті қалдықтарды ажырата білу және қауіпсіз сақтауды қамтамасыз ету, қалдықтар бойынша құжаттаманы жүргізу, бағдарламалар, қалдықтар қозғалысының құжаттары мен журналдарын, қалдықтарды тасымалдау кезінде ілеспе құжаттарды әзірлеу (N 15).
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