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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер  

2 Код и классификация 

области образования 

6В07- Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

3 Код и классификация 

направлений подготовки 

6В071 –Инженерия и инженерное дело  

4 Группа образовательных 

программ 

В064 – «Механика и металлообработка» 

5 Наименование 

образовательной 

программы  

6В07133 – «Машиностроение» 

6 Вид ОП Действующая ОП; 

7 Цель ОП Формирование способности использовать 

современные  процессы ремонта в области 

машиностроения, обеспечение качественного 

профессионального образования в области 

технической и технологической подготовки 

производства, проектирования и изготовления 

изделий машиностроения, организации и 

управления технологическими процессами, 

подтвержденное уровнем знаний, умений, 

навыков и компетенций на основе 

установленных государственным 

общеобязательным стандартом критериев. 

8 Уровень по МСКО 6 

9 Уровень по НРК 6 

10 Уровень по ОРК 6 

11 Отличительные 

особенности ОП  

возможность освоения дополнительной 

образовательной программы (Minor) 

12 Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК): 

УК1-способность понимать закономерности 

исторического процесса и место человека в 

историческом процессе, готовность 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной 

деятельности 

УК2-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы, умение  

основываться на базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук в процессе 

формирования своего; умение использовать 

гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК3-способность понимать принципы 

функционирования современного общества, 

социальных, политических механизмов и 

  



регуляторов общественных отношений, 

способность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; способность 

осознания психологических процессов  

развития личности в социуме, умение 

использовать полученные знания в контексте 

своей социальной и профессиональной 

деятельности.  

УК 4- Способность к эффективной 

коммуникации в различных условиях общения, 

способность владеть профессиональными 

речевыми и письменными  навыками  

УК5- Владеет иностранным языком на 

уровне не ниже разговорного. Способность к 

использованию зарубежных источников 

информации и свободное ориентирование в 

интернет-пространстве. 

УК6-Владение средствами 

самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готовности к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК 7- способность ориентироваться в 

современной системе источников информации в 

целом и по отдельным профессиональным 

отраслям, знание и умение владеть основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения переработки информации, умение 

использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в интернете и 

использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

УК8-способность использовать 

современные физические принципы в 

различных областях техники, применять 

основные физические законы и принципы в 

стандартных ситуациях, 

УК 9- способность структурировать данные, 

создавать математическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать, применять 

естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности 

УК 10 –способность к ориентации в 

правовых отношениях, умение использовать 

нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, осознание 

опасности коррупционной деятельности для 



государства и общества 

УК 11-способность использовать знание 

основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

       Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1 - общие характеристики, структуру и 

особенности факторов загрязнения окружающей 

среды; динамика и пути воздействия вредных 

факторов, оказывающих непосредственное 

негативное влияние на здоровье человека; 

критерии оценки анализируемых объектов; 

нормирование санитарных норм и правил в 

безопасности жизнедеятельности. 

ПК 2 – Знать  теоретические основы метода 

проектирования; способы построения 

изображений – видов, разрезов, сечений, как 

существующих, так и вновь создаваемых 

изделий; правила выполнения и оформления 

чертежей и составления конструкторских и 

текстовых документов, установленных 

ГОСТами ЕСКД; виды соединения составных 

частей изделий, их условные изображения и 

обозначения. 

ПК 3 – Знать виды изделий, виды и 

комплектность конструкторских документов, 

содержание стандартов ЕСКД по выполнению 

различных технических чертежей.   

ПК 4 – Знать общие принципы и законы 

механики; применение ЭВМ при решении задач 

механики. 

ПК 5 – Знать  применение рациональных 

методов расчета при проектировании объектов с 

учетом их конструкций и характером 

действующих сил; выполнение 

экспериментальных исследований элементов 

конструкций и сооружений; использование 

справочной и нормативной документацией при 

расчетах различных по назначению 

конструкций. 

ПК 6 –  Знать cущность процессов 

получения металлов и сплавов, особенности 

формообразования заготовок различными 

способами, принципы получения неразъемных 

соединений сваркой и пайкой, физические 

основы способов обработки заготовок резанием. 

ПК 7 – Знать основные виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики; принципы работы отдельных 

механизмов и их взаимодействие. 



ПК 8 – Знать теорию, методы расчета, 

анализа и оценка эксплуатационных свойств 

транспортной техники; основы теории, расчет и 

конструирование деталей и узлов; основы 

теории и расчета деталей и узлов машин; 

типовые конструкции деталей и узлов машин, 

их свойства и области применения.  

ПК 9 – Знать основные  понятия 

машиностроительного производства основы 

технологического обеспечения требуемой 

точности деталей машин; основы 

технологического обеспечения требуемых 

свойств материала и качества их поверхностных 

слоев; принципы и методологию 

проектирования технологических процессов 

изготовления деталей; принципы  выбора 

технологических баз, методы расчета припусков 

на обработку и технологических размеров 

заготовки, параметров режима резания и норм 

времени на выполнение операций. 

ПК 10 – Знать основные типы 

металлорежущих станков и способы обработки 

материалов на них; теоретические основы 

механизации и автоматизации; особенности 

выбора, монтажа, наладки и эксплуатации 

оборудования в машиностроительной отрасли. 

ПК 11 – Знать условия протекания 

процессов резания, деформации стружки, 

геометрические и конструктивные параметры 

резца (статические и кинематические); условия 

образования необходимых параметров качества 

поверхности детали (точности и шероховатости 

обработки), системы сил, возникающих при 

резании, источники тепловыделения при 

резании; условия рационального 

стружкообразования. 

ПК 12 – Знать основные компоненты систем 

автоматизированного конструирования и 

проектирования технологических процессов, 

построенных на методах аналогий и синтеза 

ПК 13 – Уметь определять конструктивные 

и геометрические параметры инструментов; 

рассчитывать режимы резания, назначать 

рациональные режимы обработки; регулировать 

условия стружкообразования; определять силы 

и температуру в зоне резания. 

ПК 14 – Знать основные виды 

конструктивных составляющих зданий и 

сооружений; навыки создания расчетных схем 

объектов архитектурного проектирования 

(инженерных сооружений); методы расчетов 

внутренних усилий статически определимых и 



статически неопределимых инженерных систем; 

изучение методов расчетов перемещений в 

системах 

ПК 15 – Знать основные тенденции развития 

и области применения подъемно-транспортных 

машин и механизмов 

ПК 16 – Знать аспекты технологии 

современного производства заготовок; основы 

комплекса знаний об информационных 

технологиях в машиностроении; о 

технологическом оборудовании, о новейших 

программных управлениях процессами 

обработки. 

ПК 17– Знать основные принципы 

метрологического обеспечения в 

машиностроении; навыки в правильной 

разработке схемы измерения геометрических 

параметров деталей и при необходимости 

сконструировать измерительное 

приспособление. 

ПК 18 – Знать методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий; стандартные 

методы проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий. 

ПК 19 – Знать общие закономерности и 

тенденции развития современного 

производства; основы построения, методы 

расчета технологических процессов 

автоматизированного производства; принципы 

проектирования автоматизированных 

станочных систем, цехов, производств. 

ПК 20 -Знать основные виды 

металлообрабатывающего инструмента, 

применяемого в машиностроении и в том числе 

инструментов для безотходных технологий и 

автоматизированного производства. 

Профессионально-специализированные 

компетенции (ПСК):  

ПСК1.  Изучение конструкторско-

технологической документации. Читать 

чертежи, технологическую документацию для 

проведения наладки и испытания продукции. 

Анализировать исходные данные для 

выполнения операций проведения испытаний.  

Машиностроительногое черчение. Правила 

чтения технической документации (рабочих 

чертежей, технологических карт). Системы 

допусков и посадок, квалитеты точности. 

Обозначений на рабочих чертежах допусков 



размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей. Виды и содержание 

технологической документации, используемой в 

организации. Основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов. 

ПСК2. Выполнение технологических 

операций по проведению по наладки и 

испытаний. Составление заявок на 

технологическое оборудование и запасные 

части.  Подготовка технической документации 

на технологическое оборудование средней 

сложности. Ввод управляющей программы в 

систему числового программного управления 

(ЧПУ). Организовывать работу малых 

коллективов исполнителей по наладке 

технологического оборудования средней 

сложности. Анализировать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение 

требуемого качества продукции.Разработка 

методик освоения новой продукции и 

технологий.  Организовывать работу 

коллективов исполнителей. Контролировать 

внедрение современных методов проведения 

пусконаладочных работ. Выполнять 

диагностику состояния технологического 

оборудования высокой сложности с 

использованием необходимых методов и 

средств анализа. Эксплуатировать 

технологическое оборудование низкой 

сложности. 

ПСК3. Наладка технологического 

оборудования низкой сложности для 

изготовления определенной группы изделий. 

Реализация технологического процесса в период 

наладочных работ.  Согласование Внесение 

изменений в технологическийого процесса в 

результате согласования с технологическими 

службами. Выбор режимов обработки. Выбор 

технологической оснастки. Проверка 

технологического оборудования низкой 

сложности на техническую точность. 

Составление протоколов о проведенных 

проверках. Настраивать технологическое 

оборудование низкой сложности на конкретную 

технологическую задачу. Эксплуатировать 

технологическое оборудование низкой 

сложности. Разрабатывать технологические 

процессы. Осваивать технологию, систему и 

средства технического оснащения 

механосборочных производств.  

Совершенствовать технологию, систему и 



средства технического оснащения 

машиностроительных производств. Составлять 

техническую документацию. Ввод в 

эксплуатацию технологического оборудования. 

ПСК4. Выполнение проверок заявленных 

характеристик технологического оборудования. 

Ведение технической документации во время 

монтажа, наладки и испытаний. Отслеживание 

соблюдения установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов. 

Контроль качества ведения работ, внесение 

необходимых корректив в способы и методы 

наладки. Разработка методических и 

нормативных документов, технической 

документации. Оформлять техническую 

документацию. Принципы работы, условия 

монтажа и технической эксплуатации 

технологического оборудования высокой 

сложности. Методы и средства анализа работы 

технологического оборудования. Современные 

методы и средства анализа измерительного 

оборудования и технологического 

оборудования. 

ПСК5. Контроль качества выполненной 

работы по наладке и испытаниям. Оценить 

качество выпускаемой продукции в 

соответствии с нормативной 

Документацией. Выявлять причины брака, 

предупреждать возможный брак при 

проведении испытаний.  Пользоваться 

измерительными инструментами. Методики 

обнаружения различных дефектов продукции, 

возникающих при отклонении от технологии 

производства. Виды дефектов поверхностей, 

образуемых в процессе испытаний. Меры 

предупреждения дефектов. Способы устранения 

дефектов. 

ПСК6. Изучение конструкторско-

технологической документации по 

обрабатываемой детали или сборочной единицы 

и подготовка всей инфраструктуры. Ввод в 

эксплуатацию технологического оборудования 

низкой сложности. Приемка нового 

технологического оборудования низкой 

сложности. Установка нового технологического 

оборудования низкой сложности. Испытания 

технологического оборудования низкой 

сложности. Составление отчетов о проведении 

пусконаладочных работ. Требования к 

планировке, оснащению и организации 

рабочего места при выполнении работ на 

станках. Типы и виды обрабатывающего 



инструмента. Типы и виды мерительного 

инструмента. 

ПСК7. Выполнение операций по 

проведению испытаний согласно 

технологическому процессу. Организация работ 

по пусконаладке технологического 

оборудования средней сложности. Ввод в 

эксплуатацию технологического оборудования 

средней сложности. Приемка нового 

оборудования средней сложности. Монтаж и 

установка нового оборудования средней 

сложности. Испытания технологического 

оборудования средней сложности. Составление 

заявок на технологическое оборудование и 

запасные части. Составление отчетов о 

проведении пусконаладочных работ. 

Подготовка технической документации на 

технологическое оборудование средней 

сложности. Ввод управляющей программы в 

систему числового программного управления 

(ЧПУ). Выполнять работы по настройке и 

пусконаладке технологического оборудования 

средней сложности. 

Организовывать работу малых коллективов 

исполнителей по наладке технологического 

оборудования средней сложности. Принимать 

вводимые в эксплуатацию средства и системы 

механосборочных производств. Осваивать 

вводимые в эксплуатацию средства и системы 

механосборочных производств. 

Проверять техническое состояние 

технологического оборудования средней 

сложности. Составлять отчеты о проведении 

пусконаладочных работ. 

Оформлять техническую документацию на 

технологическое оборудование средней 

сложности. Анализировать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение 

требуемого качества продукции. 

Эксплуатировать технологическое 

оборудование средней сложности. 

ПСК8. Проектирование тест-изделий, 

обработка тест-изделий и выполнение работ по 

проверке характеристик технологического 

оборудования. Разработка эскизных, 

технических и рабочих проектов сложных 

изделий. Проектирование и анализ сложных 

изделий. Организация разработки проектов 

стандартов и сертификатов. Разрабатывать 

рабочую, проектную и техническую 

документацию. Составлять технические задания 

на разработку новых эффективных методов 



испытаний. Контроль качества ведения работ. 

Анализировать состояние и динамику 

функционирования технологического 

оборудования высокой сложности. 

ПСК9. Выполнение проверок заявленных 

характеристик технологического оборудования. 

Ведение технической документации во время 

монтажа, наладки и испытаний. Отслеживание 

соблюдения установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов. 

Контроль качества ведения работ, внесение 

необходимых корректив в способы и методы 

наладки. Разработка методических и 

нормативных документов, технической 

документации. Оформлять техническую 

документацию. Принципы работы, условия 

монтажа и технической эксплуатации 

технологического оборудования высокой 

сложности. Методы и средства анализа работы 

технологического оборудования. Современные 

методы и средства анализа измерительного 

оборудования и технологического 

оборудования. 

ПСК10. Составление инструкций и 

контроль проведения пусконаладочных работ, 

испытаний и аттестации технологического 

оборудования. Постановка, планирование, 

проведение пусконаладочных работ, испытаний 

и аттестации. Составление отчетов, программ и 

календарных графиков пусконаладочных работ, 

испытаний и аттестации. Осуществление 

технического контроля и управление качеством 

при пусконаладочных работах, испытаниях и 

аттестации технологического оборудования 

высокой сложности. Разработка методических и 

нормативных документов, технической 

документации по проведению пусконаладочных 

работ, испытаний и аттестации 

технологического оборудования. Обеспечение 

соблюдения требований охраны труда в 

соответствии с видом выполняемых работ. 

Составление, корректировка и ввод 

управляющих программ для технологического 

оборудования высокой сложности. Планировать 

проведение пусконаладочных работ, испытаний 

и аттестации. Проводить пусконаладочные 

работы, испытания и аттестации. Составлять 

программы проведения пусконаладочных работ, 

испытаний и аттестаций. Организовывать 

работу коллективов исполнителей и принятие 

исполнительских решений. Разрабатывать 

методики и программы испытаний 



технологического оборудования высокой 

сложности. Организовывать проведение 

испытаний технологического оборудования 

высокой сложности. Анализировать результаты 

испытаний технологического оборудования 

высокой сложности. Организовывать работы по 

выбору технологий, инструментальных средств 

и средств вычислительной техники при 

реализации процессов технического 

диагностирования и промышленных испытаний. 

Контролировать испытания технологического 

оборудования высокой сложности. Составлять 

математические модели процессов и систем 

механосборочных производств с 

использованием современных технологий 

проведения исследований. Составлять, 

корректировать и вводить управляющие 

программы для технологического оборудования 

высокой сложности. 

13 Форма обучения Очное  

14 Язык обучения Казахский, русский 

15 Объем кредитов 240 

16 Присуждаемая 

академическая степень 

Бакалавр техники и технологий по 

образовательной программе  6В07133 – 

«Машиностроение» 

17 Наличие приложения к 

лицензии на направление 

подготовки кадров 

№ KZ58LAA00004977 от 29.05.2015г. 

18 Наличие аккредитации 

ОП 

Есть 

Наименование 

аккредитационного 

органа 

Независимое Казахстанское Агентство по 

Обеспечению Качества в Образовании 

(НКАОКО) 

Срок действия 

аккредитации 

5 лет с 29.03.2021г – 28.03.2026гг. 

19 Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах ВК/КВ ООД, БД, ПД 

(приложение 2.2) 

 

 

 

 

 

 



2 Модель выпускника 

№ Название поля  Примечание  

1. Наименование 

образовательной программы 

6В07133 – «Машиностроение» 

2. Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр техники и технологий по образовательной 

программе  6В07133 – «Машиностроение» 

3. Результаты обучения в 

соответствии с Дублинскими 

дескрипторами 

1)демонстрировать знания и понимание в области 

транспортной техники, основанные на передовых 

знаниях в области машиностроения; 

2)применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы в области 

машиностроения; 

3)осуществлять сбор и интерпретацию информации 

для формирования суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания 

для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в области 

машиностроения; 

5)навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в области машиностроения; 

6)знать методы научных исследований и 

академического письма и применять их в области 

машиностроения; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных зависимостей между ними в  

области машиностроения; 

8)понимать значение принципов и культуры 

академической честности. 

4. Результаты обучения РО1 Обладает базовыми знаниями в области есте-

ственнонаучных (социальных, гуманитарных, эко-

номических) дисциплин, способствующих форми-

рованию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

РО2 Обладает навыками обращения с современной 

техникой, умение использовать информационные 

технологии в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

РО3 Обладает условиями формирования личности, 

ее свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей природной среды; 

РО4 Обладает способностью к применению знаний 

на практике, в том числе умением составлять мате-

матические модели типовых профессиональных за-

дач и находить способы их решений, интерпретиро-

вать профессиональный (физический) смысл полу-

ченного математического результата; 

РО5 Применяет основы правовой системы и законо-

дательства Казахстана соблюдать нормы деловой 

этики, владеть этическими и правовыми нормами 



поведения, знать основы правовой системы и зако-

нодательства Казахстана; 

РО6  Разрабатывает расчеты стержневых элементов 

конструкции на прочность, жесткость и устойчи-

вость при статических и динамических нагрузках с 

учетом ударных воздействии, правила выполнения и 

оформления конструкторской документации для  

построения чертежей; 

РО7 Проектирует технологию конструкционных ма-

териалов, металлов, получения заготовок выбор 

технологических методов получения и обработки 

деталей, обеспечение высокого качества, экономи-

зация материалов; 

РО8 Разрабатывает способности использования 

законов химии при изучении специальных 

дисциплин, изучение законов технической 

гидромеханики и ме-тодов расчета, связанных с 

плавлением и движением жидкости; изучение 

типов, конструкции и схем гидравлической 

машины, определение состав структура; 

РО9 Проектирует механизмы, механические 

рычаги, кулачки, зубчатые системы, обеспечивает 

точность изготовления сборочных единиц изучает 

основы конструирования и критерии 

работоспособности деталей узлов и машин; 

РО10 Оценивает качество металлоизделий, сварных 

соединений, покрытий поверхностей, а также 

разрабатывает мероприятия по улучшению 

механической обработке деталей на 

металлорежущих станках ,знает основные понятия о 

механизме изнашивания, виды механических 

разрушений; 

РО11 Применяет теоретические и практические 

знания для решения инженерно-технических задач; 

проводить анализ и оценку обеспечения требуемого 

качества продукции и процессов резания 

материалов, режущего инструмента; 

РО12 Применяет знания  на профессиональном 

уровне, решая проблемы конструкторской, 

технологической и организационной подготовки 

машиностроительного производства, 

РО13 Применяет принципы изучения систем 

качеств машиностроительного производства, 

обеспечение качества продукции, различные виды 

систем обеспечения качеством, осуществляет 

технический  контроль и анализ на производстве; 

РО14 Понимает принципы работы  

машиностроительного производства, долговечность 

основных элементов, долговечность силовых узлов, 

понимание основных тенденций развития теории и 

практики в области машин и оборудования, 

анализировать процесс и результаты деятельности 



подразделения, решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

РО15 Обладает деловыми и предпринимательскими 

навыками, нормативно-правовыми актами по 

охране труда, применяет методы и средства защиты  

от вредных и опасных веществ на производстве, 

развивает предпринимательское мышление, 

является высококвалифицированным 

конкурентоспособным специалистом, 

многосторонней целостной личностью, способной 

гибко адаптироваться к изменениям рынка труда. 

5. Сфера  профессиональной 

деятельности 

Сферой профессиональной деятельности 
выпускников являются производство, все отрасли 
военно-промышленную, индустрию, транспорт и 

связь, сельское и коммунальное хозяйство, 
образование и потребление. 

6. Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются: технологические процессы 

изготовления изделия; оборудование; оснастка; 

автоматизированные комплексы; инструменты; 

контрольно-измерительные приборы; средства 

проектирования; проектно-расчетные результаты; 

средства эксплуатации и технического 

обслуживания. 

7. Предмет профессиональной 

деятельности 
Предметами профессиональной деятельности 

выпускников являются: технологическое 

оборудование машиностроительных предприятий, 

инструменты, оснастка, проектные решения, 

автоматизированные комплексы, инструменты, 

средства отладки оборудования, средства 

эксплуатации, средства технического 

обслуживания. 

8. Виды профессиональной 

деятельности 

Производственно-технологическая деятельность:  
разработка, внедрение и эксплуатация системных, 

ресурсосберегающих технологий; разработка и 

внедрение технологических процессов обработки и 

сборки изделий; автоматизация 

машиностроительного производства; создание 

непрерывных поточных производственных 

процессов, автоматизированных комплексов, гибких 

автоматизированных производств; внедрение 

высокоэффективных средств технологического 

оснащения, обеспечение экологичности 

машиностроительного производства;  
Проектно-конструкторская деятельность:  
выполнение проектно-графических работ при 

проектировании систем автоматизации, 

проектирование высокоэффективных средств 

технологического оснащения; обоснование 

критериев оценки технико-экономической 

эффективности проектируемых систем; разработка 

проектной, конструкторской и технологической 



документации с применением современных методов 

автоматизированного проектирования; разработка 

расчетных схем при проектировании систем 

оборудования, оснастки и инструмента;  
Экспериментально - исследовательская 

деятельность:  
применение современных экспериментальных 

методов для исследования процессов протекающих 

в машиностроительном производстве; исследование 

новых направлений в технологии современного 

машиностроения; исследование видов обработки в 

машиностроении; исследование объектов 

автоматизации в области машиностроения. 

 

8. Функции профессиональной 

деятельности 

Основными функциями профессиональной 

деятельности выпускников являются:  
- разработка и проектирование 

технологических процессов изготовления 

различных видов продукции, оборудования, 

оснастки, инструмента;  
- нормоконтроль нормативно-технической 

документации;  
- решение конструкторских, технических и 

технологических задач;  
- обслуживание, организация 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта средств производства, измерений, 

испытаний и контроля;  
- разработка конструкторской, 

технологической и эксплуатационной 

документации, новых технологий, методик 

испытаний оборудования и оснастки для 

конкретных производств. 

9. Направления 

профессиональной 

деятельности 

Направления профессиональной деятельности 

включают:  

- технологические процессы 

машиностроительного производства; 

- проектирование и конструирование различных 

видов оборудования, оснастки и инструмента; 

- ремонт и техническое обслуживание 

производственного оборудования, оснастки и 

инструмента; 

- экспериментально-исследовательские работы. 
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SIK 1101 

Современная 

история 

Казахстана 

 

ООД/ОК 

 

Гос. 

экзам

ен 

 

1 

 

5 

История 

Казахстана  

(школьный 

курс)  

Философия, Знать:  роль современной  исторической науки, ее отраслей и направлений, 

социальных и политических проблемах в контексте определенных исторических 

этапов; исторические основы и периоды становления независимой 

казахстанской государственности  в потоке  всемирного  и евразийского 

исторического процесса;   

Уметь:  определять роль истории современного Казахстана в системе 

социально-гуманитарных дисциплин, специфику его объекта и предмета для 

выявления наиболее актуальных проблем; творчески мыслить через применение 

методики проблемных уроков;  

Иметь навыки: аналитического анализа при изучении сложных исторических 
процессов, явлений и исторических личностей современного Казахстана; 

анализировать исторические источники;  

Быть компетентным: в умении соотносить отдельные явления и события 

исторического прошлого с общей парадигмой всемирно-исторического развития 

человеческого общества посредством критического анализа, ретроспективного, 

сравнительно-исторического и других методов научного исследования. 

Fil 

2102 

Философия 

 

ООД/ОК 

 

Экза

мен 

4 5 Культуроло

гия, 

Современна

я история 

Казахстана 

История и 
философия 
науки (курс 

магистратуры) 

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии;  

актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии; 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных ситуациях и в 

анализе общественных явлений;    

Быть компетентным: в основных философских проблемах и направлениях в 
философии, в основных методах и подходах в изучении философских проблем 

современности. 
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Kul 1108 

Культурологи

я  

 

ООД/ОК 

 

Экза

мен 

1 2 История 

Казахстана 

(школьный 

курс) 

Философия  Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  

этапы  и основные концептуальные подходы; способы личностного и 

профессионального самопознания и саморазвития; способы построения 

межличностных отношений. 

Уметь: использовать общекультурное и нравственно-этическое  наследие  в 

профессиональной деятельности. Оценивать место культуры в жизни человека;  

Иметь навыки: основными обще-гуманитарными категориями, методом   

анализа социокультурных процессов, навыками бережного отношения к 

культурным ценностям и  

социокультурной открытости;  
Быть компетентным: в формирований общекультурных компетенций: 

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм. 

 

Psy 1109 

Психология 

 

ООД/ОК 

 

Экза

мен 

1 2 Человек и 
общество, 

Самопознани
е  (школьный 

курс) 

Психология 
управления 

(курс 
магистратуры) 

Знать: знать и понимать природу человеческой психики; владеть основными 

понятиями и категориями психологии; усвоить знания в области психологии 

личности; 

Уметь: уметь разбираться в особенностях человеческой деятельности, с учетом 

разной ее направленности; понимать психическую реальность с точки зрения ее 

изменчивости; 

Иметь навыки: применять психологические знания в будущей 

профессиональной деятельности и жизненных практических ситуациях  

Быть компетентным: приобрести системные знания по психическим 
процессам человека. 

Soc 1106 

Политология 

 

ООД/ОК 

 

Экза

мен 

2 2 Человек и 

общество, 

История 

Казахстана  

(школьный 

курс) 

Философия  Знать: сущность, возможности, границы, перспективы и основные виды 

политики; 

-сущность,систему, источники и функции политической власти; сущность 

политических процессов и роль в них политических партий и общественных 

движений; 

Уметь: анализировать конкретные политические ситуации и процессы в 

современном мире и в Республике Казахстан; оценивать перспективы развития 

современных политических процессов; участвовать в формировании 

политической системы казахстанского общества как избиратель, проявлять 

культуру политического участия;, учитывать влияние политики на другие сферы 

общественной жизни;  

Иметь навыки: обосновывать свои жизненные, гражданские и патриотические 

позиции с учетом идеологии казахстанского патриотизма 

Быть компетентным: проявлять качества идеологической толерантности 



 

Pol 1107 

Социология  

 

 

ООД/ОК 

 

Экза

мен 

2 2 Человек и 

общество, 

История 

Казахстана  

(школьный 

курс) 

Философия,  Знать: типологию и основные условия возникновения и развития социальных 

движений, факторы социального развития, формы социального взаимодействия,  

Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в обществе;  

Иметь навыки: подготовки и организации конкретного социологического 

исследования; теоретического анализа общества и социальных групп, видах и 

направлениях социальных процессов и социальных изменений. 

Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о строении и 

развитии общества. 
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FК 1110 

Физическая 

культура 

ООД/ОК   1,2,

3,4 

8 Физкультур

а 

(школьный 

курс) 

Выпускная 

квалификацион

ная работа  

Знать: социальные функции физической культуры; системы физического 

воспитания; гигиенические основы управления здоровьем; профилактику 

профессиональных заболеваний;  

Уметь: использовать средства и методы физической культуры для поддержания 

специальной профессиональной работоспособности, здоровья и профилактики 

профессиональных заболеваний; планировать, контролировать и управлять 

физической и функциональной подготовленностью;  

Иметь навыки: показа, выполнения физических упражнений, оценки 

адекватности нагрузок функциональным возможностям организма; управления 

физической подготовленностью;  

Быть компетентным: в выполнений «Президентских тестов физической 

подготовленности»; выполнения тактики и правил проведения соревнований в 
прикладных видах спорта.  

E
P

B
zI

T
 0

3
 Э

к
о

н
о
м

и
к
а,

 п
р
ав

о
, 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 
ж

и
зн

ед
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 и

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 т
ех

н
о
л
о
ги

я 

IКТ 1105 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

(на анг. 

языке) 

 

ООД/ОК 

 

Экза

мен 

 

2 

 

5 

Информати

ка 

(школьная 

программа) 

Английский 

язык 

(школьная 

программа) 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Знать: определять основные тенденции в области информационно-

коммуникационных технологий и использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации;  

Уметь: рассчитать и оценить показатели производительности 

суперкомпьютеров и особенности различных операционных систем;  

Иметь навыки: использования пакетов прикладных программ, введения 

самостоятельного творческого поиска и возможности современных 

информационных технологий и тенденций их развития;  

Быть компетентным: в представлении архитектуры вычислительных систем, 

операционных систем и сетей, и основными концепциями разработки сетевых и 

веб приложений. 

PОAK 1111 

Право и 
основы 

антикоррупц

ионной 

культуры 

ООД/КВ Экза

мен 

1 5 История 

Казахстана, 
Основы 

права 

(школьный 

курс) 

Философия 

 

Знать: основные положения Конституции Республики Казахстан; основные 

положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 
причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой 

ответственности за коррупционные правонарушения; действующее 

законодательство в области противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 



 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон, защищать 

свои права и интересы;  

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 

применения норм в современный период; правового анализа различных 

документов; умение анализировать ситуации конфликта интересов и морального 

выбора; совершенствования антикоррупционной культуры; действия в ситуации 

конфликта интересов; 

Быть компетентным: в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных 
проявлениях. 

ENPLVI 1111 

Экономика, 

навыки 

предпринима

тельства, 

лидерства и 

восприимчив

ости 

инноваций 

ООД/КВ Экза

мен 

1 5 История 

Казахстана, 

География, 

биология  

(школьный 

курс) 

 

Экономика 

предприятия 

 

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные 

концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и 

государственного воздействия на экономику; методы генерации 

предпринимательских идей; правовые аспекты предпринимательской 

деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов; применять на практике методы научного 

познания экономических явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-

экономического развития национальной и мировой экономики; 
междисциплинарного подхода при решении экономических проблем; для 

овладения знаниями для повышения квалификации в течение всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным 

генерировать новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении 

экономических проблем 



 

EBZh 1111 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятель

ности 

ООД/КВ Экза

мен 

1 5 

 

Биология, 

самопознан

ия 

(школьный 

курс) 

 

Охрана труда, 

написана 

дипломной 

работы 

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; 

основные способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы 

законодательства в области  охраны окружающей среды; концепцию, стратегии, 

проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; основы законодательства по 

охране окружающей среды; принципы организации безопасных 

производственных процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить 

оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 
определения оптимальных условий устойчивого развития эколого-

экономических систем; природоохранных задач; владения стандартными 

методиками мониторинга окружающей среды; оценивать состояние 

окружающей природной среды и степень техногенного воздействия 

производства на ее компоненты и составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и 

применять их для решения теоретических и практических задач. 
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Iya 1103 

Иностранный 

язык 

ООД/ОК Экза

мен 

1,2,

3 

10 Иностранн

ый язык 

(школьный 

курс) 

Профессиональ

ный 

иностранный 

язык 

(магистратура) 

Знать: лексический и грамматический минимум иностранного языка общего и 

профессионального характера в объеме, необходимом для реализации 

коммуникативных намерений во всех видах речевой деятельности в рамках 

достигаемого уровня в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней 

владения иностранными языками; Уметь: реализовать свои знания, умения, 

навыки и практический опыт в профессиональной деятельности и в ходе 

межличностного взаимодействия с представителями иной культуры; 

Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи в соответствии с 

достигаемым уровнем, отраженных в дескрипторах в рамках стандартов 

Общеевропейских компетенций уровней владения иностранным языком.  

Быть компетентным: в фонетической, лексической и грамматической системе 
иностранного языка. 

K (R )Ya/1104 

Казахский  

(русский) 

язык 

ООД/ОК Экза

мен 

1,2 10 Казахский 

(русский)яз

ык 

(школьный 

курс)  

Профилирующ

ие дисциплины 

Знать: коммуникативный минимум для осуществления профессиональной 

речевой деятельности; грамматический минимум, необходимый для построения 

высказываний, различных типов специального текста; основные синтаксические 

конструкции, используемые в профессиональной речи;  основные способы 

терминообразования; основные способы перевода; общетехнические и 

содержательное, структурное и коммуникативное строение касательно 

специальности. 

Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-делового 

(служебного), профессионального характера; извлекать информацию из 

учебной, технической литературы, деловой документации; перерабатывать 



 

научный текст, создавая на его основе план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию.  

Быть компетентным: в  продуцировании вторичных научных текстов: 

аннотации, тезисов, резюме, рефератов, докладов; в самостоятельном поиске 

научно-технической информации как основы профессиональной деятельности; 

при обмене информацией профессионального характера по определенной теме в 

рамках специальности. 
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VM I 

1201 

Высшая 

Математика I 

 

БД/ВК 

 

Экза

мен 

1 5 Алгебра,  

(школьный 

курс) 

Высш.матII, 

Физика I, 

Физика II,  

Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы и методы решения 

теоретических и практических задач;  

Уметь: применять математические методы к решению задач по своей 

специальности;  
Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении задач 

повседневной практики;  

Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно 

пополнять свое образование, в применении математических методов и их 

практического использования. 

VM II 1202 

Высшая 

Математика 

II 

 

БД/ВК 

 

Экза

мен 

 

2 

 

5 

Высш. мат I 

 

Физика II, 

Профилирующ

ие 

дисциплины. 

 

 

Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы и методы решения 

теоретических и практических задач;  

 

Уметь: применять математические методы к решению задач по своей 

специальности;  

Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении задач 

повседневной практики;  

Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно 
пополнять свое образование, в применении математических методов и их 

практического использования. 

Fiz I 1203 

Физика I 

 

БД/ВК 

 

Экза

мен 

 

2 

 

5 

Высш. мат I 

 

Физика II, 

Профилирующ

ие 

дисциплины. 

 

Знать: основные физические теории и принципы, физические методы 

исследования, основные законы и границы их применимости;  

Уметь: применять теоретические знания для решения конкретных физических 

задач и ситуаций, анализировать результаты физического эксперимента, 

моделировать физические ситуации с использованием компьютера;  

Иметь навыки: проведения физического эксперимента, работы с 

измерительными приборами, расчета и обработки полученных данных; 

Быть компетентным: в изучении основных физических явлений, в овладений 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики, а также методами физического исследования, в умении 
выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 



 

Fiz II 2104 

Физика II 

 

БД/ВК 

 

Экза

мен 

 

3 

 

3 

 

Высш. мат 

I, Высш.мат  

II, Физика I 

Профилирующ

ие 

дисциплины. 

 

Знать: основные физические теории и принципы, физические методы 

исследования, основные законы и границы их применимости;  

Уметь: применять теоретические знания для решения конкретных физических 

задач и ситуаций, анализировать результаты физического эксперимента, 

моделировать физические ситуации с использованием компьютера;  

Иметь навыки: проведения физического эксперимента, работы с 

измерительными приборами, расчета и обработки полученных данных; 

Быть компетентным: в изучении основных физических явлений, в овладений 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики, а также методами физического исследования, в умении 
выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 

UP 1205 

Учебная 

практика 

БД/ВК итого

вая 

оцен

ка  

по 

практ

ике 

2 1  Производствен

ная практика 

Знать: основные технологии и оборудование, применяемые для изготовления 

заготовок из черных и цветных металлов и сплавов; основные технологии и 

оборудование, применяемые для механической обработки заготовок из черных 

и цветных металлов и сплавов; структуру и основные участки заготовительных 

и механообрабатывающих цехов; 

Уметь: выбирать рациональные методы и способы получения заготовок деталей 

машин; выбирать рациональные методы механической обработки поверхностей 

деталей машин исходя из конфигурации и требований к качеству 

деталей;выбирать методы контроля качества машиностроительной продукции; 

Иметь навыки: методами анализа технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции и их влияния на качество получаемых изделий. 
Быть компетентным: Использовать конструкторскую документацию при 

разработке технологических процессов изготовления деталей.  
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DM 2207 

Детали 

машин 

 

БД/ВК 

 

Экза

мен 

4 6 Высш.мат, 

Физика, 

Технология 

конструкци

онных 

материалов 

Основы 

ремонта 

транспортной 

техники, 

Надежность 

транспортной 

техники 

Знать: основные критерии работосособности деталей машин и видов их 

отказов; основы теории и расчета деталей и узлов машин; типовые конструкции 

деталей и узлов машин, их свойства и облости применения; основы 

автоматизации расчетов и конструирование деталей и узлов машин, элементы 

машинной графики и оптимизации проектирования.  

Умет: самостоятельно сконструировать узлы машин требуемого назнаяения по 

заданным выходным данным; самостоятельно подбирать справочную 

литературу; ГОСТы а также графический материал при проектировании; 

Иметь навыки: быть способным к демонстрации знаний и пониманий в 

профессиональной сфере. 
Быть компетентным: обладать навыками обращения с современной техникой, 

уметь использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

EOE 2208 

Электротехни

БД/ВК Экза

мен 

3 4 Физика

1, Высшая 

Технология 

сборки  

знать: методы расчета электрических цепей, разбираться в работе 

полупроводниковых приборов и знать области их применения, представлять 



 

ка и основы 

электроники   

математика 

1,2 

роль электропривода в осуществлении технического прогресса и повышение 

экономической эффективности промышленных предприятий; устройство 

электромагнитных горных аппаратов и машин, применяемых в 

промышленности, транспорте и народном хозяйстве;   

уметь: читать электрические и электронные схемы;   

иметь навыки: по составлению электрических и электронных схем и их 

сборке;   

быть компетентным: в физических процессах, имеющих в электрических и 

электронных цепях,  законы, которые описывают их и знать устройство 

электромагнитных аппаратов и машин, применяемых в промышленности, 

транспорте и народном хозяйстве. 
ТММ 2209 

Теория 

машин и 

механизмов  

БД/ВК Экза

мен 

3 4 Физика 

1, 

Высш.мат1,  

Проектиро

вание 

металлорежущ

их 

инструментов  

Знать: основные виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; принципы работы отдельных механизмов и их взаимодействие 

в машине. 

Уметь: определять кинематические и динамические характеристики 

проектируемых механизмов с использованием ЭВМ. 

Иметь навыки общих методов исследования и проектирования 

механизмов  машин и приборов  

Быть компетентным: готов участвовать в проектировании новых изделий в 

производстве в соответствии с новейшими достижениями и требованиями в 

области НТП; 

Him 2210 

Химия 

 

БД/ВК 

Экза

мен 

3 4 Химия 

(школьный 
курс) 

Механика 

жидкомти и 
газа, гидро- и 

пневмопривод 

Знать: рассчитывать энергетические характеристики химических процессов, 

прогнозировать направление и глубину их протекания, рассчитывать 
равновесные концентрации веществ по известным исходным концентрациям и 

константе равновесия; 

Уметь: рассчитывать количества компонентов растворов заданной 

концентрации и приготовлять растворы определенной концентрации;- уметь 

прогнозировать свойства и взаимодействие химических элементов и их 

соединений, применяемых в фармации, и решать соответствующие этим 

превращениям количественные задачи; 

Иметь навыки: применять основы фундаментальных знаний для решения 

практических задач синтеза органических соединений различными методами;  

Быть компетентным: формирование творческого мышления, 

мировоззренческого и научного кругозора, владение различными методами 
химического анализа. 
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TKM 2211 

Технология 

конструкцион

ных 

материалов 

БД/ 

КВ 

Экза

мен 

3 5 Высша

я 

математика, 

Электротех

ника и 

Механика 

жидкости и 

газа, гидро- и 

пневмопривод 

Знать:  сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности 

формообразования заготовок различными способами, принципы получения 

неразъемных соединений сваркой и пайкой, физические основы способов 

обработки заготовок резанием;  

Уметь: правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее 



 

основы 

электроник

и 

механической обработки в зависимости от конструктивных особенностей 

деталей, материала и условий работы, определить рациональный способ сварки 

конструкций. 

Иметь навыки: использования наиболее часто встречающихся измерительных 

приборов;  

Быть компетентным: в представлении состояния и тенденции развития 

измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем 

TM 2211 

Технология 
металлов 

Высша

я 
математика, 

Электротех

ника и 

основы 

электроник

и 

Механика 

жидкости и 
газа, гидро- и 

пневмопривод 

Знать: общие сведения о металлах, теория сплавов, диаграмма состояния 
железоуглеродистых сплавов, углеродистые стали, легированные стали, стали и 

сплавы специального назначения, технологические процессы термической и 

химико-термической обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, 

основы теории коррозии металлов, основы металлургического производства. 

Уметь:  использовать, влияние типа материала при проектировании 

теплотехнологических установок и агрегатов, основные направления в 

материаловедении, свойства материалов, выбор материала при конструировании 

теплоэнергетического оборудования 

Иметь навыки: использования наиболее часто встречающихся измерительных 

приборов;  
Быть компетентным: в представлении состояния и тенденции развития 

измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем 

NGI 2212 

Начертательн

ая геометрия 

и инженерная 

графика 

БД/КВ Экза

мен 

4 5 Геометрия 

и черчение 

(школьный 

курс) 

Машинная 

графика 

Знать: элементы начертательной геометрии и инженерной графики, основы 

оформления конструкторской документации.  

Уметь: использовать информационные технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1), 

разрабатывать проекты узлов и аппаратов новой техники с учетом 

сформулированных к ним требований 

Иметь навыки: выполнения и чтения технических чертежей, составления 

конструкторской и технической документации. 

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств 

технологического оснащения с учетом технологических, конструкторских, 
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров технологического процесса. 
MCh 2212 

Машиностро

ительное 

черчение 

БД/КВ Экза

мен 

4 5 Геометрия 

и черчение 

(школьный 

курс) 

Машинная 

графика 

Знать: основы черчения и геометрии, требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей, способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 Уметь:  читать и оформлять чертежи, схемы и графики, составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок, пользоваться 
справочной литературой, пользоваться спецификацией в процессе чтения 



 

сборочных чертежей, схем, выполнять расчеты величин предельных размеров и 

допуска по данным чертежа и определять готовность заданных действительных 

параметров. 

Иметь навыки: выполнять и читать чертежи различных изделий. Освоить 

технику выполнения чертежей. 

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств 

технологического оснащения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров 

технологического процесса. 

ТМ 2213 

Теоретическа
я механика 

БД/КВ Экза

мен 

3 4 Высшая 

Математика 
1 Физика1 

Техническая 

механика, 
Сопротивление 

материалов 

Знать: общие принципы и законы механики; применение ЭВМ при решении 

задач механики. 
Уметь: правильно составлять расчетные схемы механизмов с соблюдением 

правил черчения; правильно записывать уравнения равновесия или движения 

тел и уметь их решать с использованием математических методов. 

Иметь навыки:изучение основ механики и практических методов их 

применения, развитие у студентов логического мышления, навыков творческой 

работы, необходимых при решении конкретных практических задач. 

Быть компетентным: обладает базовыми знаниями в 

области технических дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления 

РМ 2213 

Прикладная 

 механика 

БД/КВ Экза

мен 

3 4 Высшая 

Математика 

1 Физика1 

Техническая 

механика, 

Сопротивление 

материалов 

Знать: методы структурного, кинематического анализа; методы силового и 

динамического анализа;  

Уметь: определять способы модернизации схем механизмов согласно 

требованиям современного технологического процесса производства.  
Иметь навыки: проводить кинематический, силовой и динамический анализ 

схем механизмов и машин.  

Быть компетентным: в чтении  кинематических схем различных механизмов и 

машин, оценивать их работоспособность. 

TM 2214 

Техническая 

механика  

БД/КВ Экза

мен 

4 5 Высшая 

математика 

I, 11 Физика 

1,                                            

Основы 

взаимозаменяе

мости 

Знать: основные положения сопротивления материалов, принципы построения 

схем механических систем, методики расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов машин и их конструкций, методы и алгоритмы 

проектирования различных механических систем используемых в конкретных 

отраслях производства. 

Уметь: формировать расчетную схему модели и метод расчета реальной 

конструкции, формулировать необходимые критерии работоспособности 

деталей, узлов механизмов и механических систем соответствующих машин, 
проводить необходимые расчеты в процессе проектирования механических 

систем, оценивать работоспособность деталей, узлов и механизмов изделий, 

машиностроения, типовых для конкретной отрасли производства, оценивать 

надежность типовых деталей, узлов и механизмов и проводить анализ 



 

результатов, полученных на основе принятых решений.  

Иметь навыки: изучение основ механики и практических методов их 

применения, развитие у студентов логического мышления, навыков творческой 

работы, необходимых при решении конкретных практических задач. 

Быть компетентным: обладает базовыми знаниями в 

области технических дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления. 

SM 2214 

Сопротивлен

ие 

материалов 
 

 

БД/КВ Экза

мен 

4 5 Высшая 

математика 

I, 11 Физика 

1,                                               

Основы 

взаимозаменяе

мости 

Знать: основные понятия и темы, входящие в данную программу, взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимовлияние этих понятий не только между собой, но и 

с другими дисциплинами. 

Уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не 
загромождая его ненужными подробностями; применять изученный материал в 

разносторонних областях. 

Иметь навыки: выполнение экспериментальных исследований элементов 

конструкций и сооружений. 

Быть компетентным: обладает базовыми знаниями в 

области технических дисциплин (наук), способствующих форм 

PPI 2206 

Производстве

нная 

практика I 

БД/ВК 

итого

вая 

оцен
ка  

по 

практ

ике т 

4 3 Учебная 

практика  

Преддипломна

я практика  

Знать: основы сравнения и оценки транспортной техники, методы инженерных 

расчетов и принятия инженерных и управленческих решений, материалы, 

используемые в конструкции транспортной техники, и их свойства 

Уметь: выделять программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов, 

определять особенности условий проектирования, изготовления, эксплуатации и 

режимов работы транспортной техники, применять данные анализа механизмов 
изнашивания, коррозии, потери прочности конструкций 
Иметь навыки: применения основных нормативных документов по 

эксплуатации транспортной техники и оборудования, владения методами 

технического контроля в условиях действующего производства, рациональных 

приемов поиска и использования научно-технической информации 

Быть компетентным: в проектировании, выборе рациональных режимов 

эксплуатации и ремонта транспортной техники и оборудования 
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MSUK 2215 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

управление 
качеством 

 

БД/ВК 

 

Экза

мен 

 

4 

 

 

5 

 

Высшая 

математика 

1,11, 

Физика 1,  

полученные 

знания 

необходимы 

для освоения 

профилирующ
их дисциплин. 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по метрологии; систему контроля за стандартами и единством 

измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи их 

размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений, их 

метрологические характеристики; правила проведения испытаний и приемки 
продукции; 

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования и 

проведения работ по метрологии, использовать методы обработки результатов 

измерений и анализа их достоверности.  



 

Иметь навыки:  - Систему метрологических закономерностей, 

обеспечивающих единство измерений и их точность; 

- Систему стандартизации, сертификации и их эффективное их использование. 

Быть компетентным:  Изучение научно-теоретических и методических 

основ взаимозаменяемости, стандартизации и контроля качества продукции, 

Государственной системы стандартизации в Казахстане, организации 

метрологической службы,  

MZhGG 3216 

Механика 

жидкости и 

газа, гидро- и 
пневмоприво

д  

 

БД/ВК 

 

Экза

мен 

 

5 

 

 

5 

 

Высшая 

математика 

1,11, 

Физика 1, 
11  

полученные 

знания 

необходимы 

для освоения 
профилирующ

их дисциплин. 

Знать: законы и понятия термодинамики; теплофизические характеристики тел 

и сред. 

Уметь: анализировать теплотехнические явления, имеющие место в 

теплообменных и нагревательных устройствах или химико-технологических 
процессах; выбирать методику расчета поставленной задачи. 

Иметь навыки: - о современных тенденциях систем управления 

эксплуатационной работы на транспорте; 

 Быть компетентным: -  представление о технической термодинамике и 

энерготехнологии химико-технологического производства, как науке, и 

тенденции ее дальнейшего развития. 

OVS 3217 

Основы 

взаимозаменя

емости  

БД/ВК Экза

мен 

5 5 Метрология

, 

стандартиза

ция и 

управление 

качеством 

полученные 

знания 

необходимы 

для освоения 

профилирующ

их дисциплин. 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по метрологии; систему контроля за стандартами и единством 

измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи их 

размеров;  

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования и 

проведения работ по метрологии, использовать методы обработки результатов 

измерений и анализа их достоверности, а так же контроля качества продукции. 
Иметь навыки методы обработки результатов измерений и средства 

измерений, их метрологические характеристики. 

Быть компетентным способен применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить 

анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

UK 3218 

Управление 

качеством 

БД/КВ Экза

мен 

6 5 Высшая 

математика, 

Физика. 

 

Надежность 

технических 

систем 

Знать:основные понятия управления качеством, различные виды систем 

обеспечения качеством; методы осуществления контроля и анализа качества в 

производственных и сервисных системах; методы организации работы по 

совершенствованию качества; основные виды затрат на качество; методологию 

и терминологию управления качеством и надежностью сложных техногенных 

систем 
Уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня 

качества сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на 

различных этапах жизненного цикла; правильно производить выбор 

вероятностно- статистических законов распределения для корректных 



 

оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных систем 

Иметь навыки: использовать методы обеспечения заданного качества и 

надежности сложных систем на различных этапах - от проектирования до 

серийного производства продукции; применять методы обеспечения заданного 

качества и надежности сложных систем на различных этапах: от 

проектирования до серийного производства продукции  

Быть компетентным: проводить структурный и функциональный анализ 

качества сложных систем с различными схемами построения; применять 

существующие методы прогнозирования при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса сложных систем; проектировать системы 
управления качеством продукции, планировать организацию мероприятий и 

работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на предприятии и 

по устранению возникающих дефектов; решать практические задачи по 

управлению качеством  в производственной и сервисной компании; применять 

статистические методы управления качеством для анализа проблем качества и 

их решения. 

 

КК 3218 

Контроль 

качества  

БД/КВ Экза

мен 

6 5 Высшая 

математика, 

Физика. 

 

Надежность 

технических 

систем 

Знать: теоретические основы построения статистических методов контроля, 

способы анализа качества продукции, организации статистического контроля и 

регулирования технологических процессов. 

Уметь: проводить анализ качества продукции, проводить анализ организации 
статистического контроля качества и управления технологическими 

процессами, проводить анализ причинно-следственных связей, определяющих 

качество продукции (процесса, услуги), определять наиболее значимые 

факторы. 

Иметь навыки:  способность применять знание подходов к управлению 

качеством. 

Быть компетентным:  в применении статистических методов при 

регулировании качества продукции, технологических процессов, 

сертификационных испытаниях, инспекционном контроле, аудитах элементов 

систем качества 

Minor 

Дисциплина 

2  

БД/КВ Экза

мен 

6 

 

5 

 

  Согласно каталогу дополнительной образовательной программы (Минор) 

RM 3219 
Резание 

материалов 

БД/КВ Экза
мен 

5 5 Технология 
конструкци

онных 

материалов 

Проектировани
е 

металлорежущ

их 

инструментов, 

Проектировани

е сборочных 

Знать: физическую сущность явлений при резании материалов, виды стружки и 
способы их изменения, влияние процессов стружкообразования на остаточные 

напряжения, глубину и степень наклёпа обработанной поверхности, виды 

режущих инструментов и особенность их использования, особенности износа 

режущих инструментов, оптимальную стойкость и способы восстановление 

работоспособности, особенности основных видов обработки резанием, 

особенности работы и проектирования режущих инструментов; 



 

конструкции Уметь: выбирать рациональные виды обработки в зависимости от вида 

обрабатываемых поверхностей заготовки, обрабатываемого материала и 

требований к качеству обработанных поверхностей, производить выбор 

режущих инструментов, марки инструментального материала, оптимальные 

геометрические параметры и параметров режимов резания, выбирать вид и 

марку смазочно-охлаждающего технологического средства в зависимости от 

требований к качеству обработанных поверхностей и экономических 

показателей, рассчитывать силы резания и требуемую мощность 

металлорежущего оборудования, затачивать резцы, свёрла, зенкеры и фрезы, 

рассчитывать геометрические параметры режущих инструментов. 
Иметь навыки: по расчету сил резания, стойкости инструментов, оптимальных 

режимов резания. 

Быть компетентным: способен применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить 

анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

 

RI 3219 

Режущий 

инструмент 

БД/КВ Экза

мен 

5 5 Технология 

конструкци

онных 

материалов 

 

Проектировани

е 

металлорежущ

их 

инструментов, 

Проектировани

е сборочных 
конструкции 

Знать: физическую сущность явлений при резании материалов, виды стружки и 

способы их изменения, влияние процессов стружкообразования на остаточные 

напряжения, глубину и степень наклёпа обработанной поверхности, виды 

режущих инструментов и особенность их использования, особенности износа 

режущих инструментов, оптимальную стойкость и способы восстановление 

работоспособности, особенности основных видов обработки резанием, 

особенности работы и проектирования режущих инструментов; 
Уметь: выбирать рациональные виды обработки в зависимости от вида 

обрабатываемых поверхностей заготовки, обрабатываемого материала и 

требований к качеству обработанных поверхностей, производить выбор 

режущих инструментов, марки инструментального материала, оптимальные 

геометрические параметры и параметров режимов резания, выбирать вид и 

марку смазочно-охлаждающего технологического средства в зависимости от 

требований к качеству обработанных поверхностей и экономических 

показателей, рассчитывать силы резания и требуемую мощность 

металлорежущего оборудования, затачивать резцы, свёрла, зенкеры и фрезы, 

рассчитывать геометрические параметры режущих инструментов. 

Иметь навыки: по расчету сил резания, стойкости инструментов, оптимальных 
режимов резания. 

Быть компетентным: способен применять методы контроля качества изделий 

и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению. 

 TR 3220 БД/КВ Экза 5 5 Детали Проектировани Знать: условия протекания процессов резания, деформации стружки, 



 

Теория 

резания 

мен машин, 

Теория 

машин и 

механизмов 

е 

металлорежущ

их 

инструментов, 

Проектировани

е сборочных 

конструкции 

геометрические и конструктивные параметры резца (статические и 

кинематические); условия образования необходимых параметров качества 

поверхности детали (точности и шероховатости обработки). 

Уметь: практически определять геометрические и конструктивные элементы 

резания; практически определять износ инструмента, силы резания; 

рассчитывать режимы резания; определять зависимость температуры в зоне 

резания от режимов резания; практически определять условия рационального 

стружкообразования. 

Иметь навыки: определять параметры режима резания; практически 

определять точность и шероховатость обрабатываемых деталей;  
Быть компетентным: способен оценить достаточность средств 

технологического оснащения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров 

технологического процесса; 

TSP 3220 

Теория 

сварочных 

процессов 

БД/КВ Экза

мен 

5 5 Детали 

машин, 

Теория 

машин и 

механизмов 

Проектировани

е 

металлорежущ

их 

инструментов, 

Проектировани

е сборочных 

конструкции 

Знать: совокупность методов современного экономичного проектирования 

сборочно-сварочных производств, основанных на элементах 

высокомеханизированных и автоматизированных процессов, и решить задачи 

обеспечения безопасного труда. 

Уметь: применять в проектируемом цехе наиболее прогрессивные 

технологические процессы; применять новые высокопроизводительные методы 

обработки и сборки и новые типы высокопроизводительных специальных, 

агрегатных и многопозиционных станков. 

Иметь навыки: определять параметры режима резания; практически 
определять точность и шероховатость обрабатываемых деталей;  

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств 

технологического оснащения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров 

технологического процесса; 

У
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IS 3221 

Источник для 

сварки 

БД/КВ Экза

мен 

5 5 Технология 

конструкци

онных 

материалов, 

Технология 

металлов 

Технологическ

ие методы 

восстановлени

я и повышения 

износостойкост

и деталей 

машин 

Знать: методы выбора типовых машин для тех или иных технологических 

целей, 

Уметь: анализировать и оценивать альтернативные варианты на базе технико-

экономических требований; практически применять инженерные расчеты 

машин, а также приобретать опыт их конструирования 

Иметь навыки: приобретении конструкторских навыков при разработке 

технической документации на машину. 
Быть компетентным: способен анализировать и устранять причины 

дефектов сварных швов и причины дефектов, возникающих при 

изготовлении сварных конструкций. 

TPM 3221 БД/КВ Экза 5 5 Детали Проектировани Знать: краткие сведения о становлении и развитии отечественного 



 

Технология 

производства 

машин 

мен машин, 

Теория 

машин и 

механизмов 

е 

металлорежущ

их 

инструментов, 

Проектировани

е сборочных 

конструкции 

машиностроения; основные принципы и закономерности обеспечения качества 

изготовления изделий; основные сведения о методах разработки 

технологических процессов, технологии изготовления деталей и сборки из них 

изделий машиностроения. 

Уметь: использовать правила выбора режущего инструмента, технологической 

оснастки, оборудования для механической обработки (сборки) в 

машиностроительных производствах; использовать методику нормирования 

трудовых процессов;  

Иметь навыки: использовать технологическую документацию и правила её 

оформления, включая разработку расчётно-технологических карт для станков с 
чпу;  

Быть компетентным: использовать прикладные программы по моделированию 

и расчёту технологических процессов; использовать нормативные документы по 

стандартизации, справочную литературу и другие информационные источники 

при проектировании технологических процессов. 

Minor 

Дисциплина 

1 

БД/КВ Экза

мен 

5 

 

5 

 

  Согласно каталогу дополнительной образовательной программы (Минор) 

ОТМ 3222 

Основы 

технологии 

машинострое

ния 

БД/КВ Экза

мен 

5 5 Детали 

машин, 

Теория 

машин и 

механизмов 

ТТееххннооллооггииччеесскк

ииее  ммееттооддыы  

ввооссссттааннооввллееннии

яя  ии  ппооввыышшеенниияя  

ииззннооссооссттооййккоосстт

ии  ддееттааллеейй  

ммаашшиинн,,  

УУппррааввллееннииее  

ттееххннииччеессккииммии  

ссииссттееммааммии  

Знать: краткие сведения о становлении и развитии отечественного 

машиностроения; основные принципы и закономерности обеспечения качества 

изготовления изделий; основные сведения о методах разработки 

технологических процессов, технологии изготовления деталей и сборки из них 

изделий машиностроения. 

Уметь: использовать правила выбора режущего инструмента, технологической 
оснастки, оборудования для механической обработки (сборки) в 

машиностроительных производствах; использовать методику нормирования 

трудовых процессов; использовать технологическую документацию и правила 

её оформления, включая разработку расчётно-технологических карт для станков 

с чпу; использовать прикладные программы по моделированию и расчёту 

технологических процессов. 

Иметь навыки: использовать нормативные документы по стандартизации, 

справочную литературу и другие информационные источники при 

проектировании 

Быть компетентным: способен разрабатывать и применять средства 

автоматизации проектирования, внедрять прогрессивные технологические 
процессы, виды оборудования и технологической оснастки, средства 

автоматизации и механизации, оптимальные режимы производства на 

продукцию и все виды различных по сложности работ, обеспечивая 

производство конкурентоспособной продукции и сокращение материальных 

и трудовых затрат на ее изготовление. 



 

 

ОМ 3222 

Оборудовани

е для 

металлообраб

отки 

БД/КВ Экза

мен 

5 5 Технология 

конструкци

онных 

материалов, 

Технология 

металлов 

ТТееххннооллооггииччеесскк

ииее  ммееттооддыы  

ввооссссттааннооввллееннии

яя  ии  ппооввыышшеенниияя  

ииззннооссооссттооййккоосстт

ии  ддееттааллеейй  

ммаашшиинн,,  

УУппррааввллееннииее  

ттееххннииччеессккииммии  

ссииссттееммааммии      

Знать: технико-технологическое значение выполнения требований, 

предъявляемых к изготовлению деталей, основные методы обработки на 

металлорежущих станках, особенности инструментальных материалов, 

применяемых для изготовления различных режущих инструментов, 

классификацию металлорежущих станков, схемы устройств и принципы работы 

металлорежущих станков, механизмы привода главного движения, устройство 

механизма гитары токарного станка, устройство механизма фартука токарного 

станка, основные виды и типы токарных резцов.  

Уметь: выбирать рациональные геометрические параметры заточки режущего 

инструмента, выбирать производительный режим резания для обработки 
заданной детали,  составить технологическую карту обработки данной детали 

резанием. 

Иметь навыки: составить кинематическую схему коробки скоростей станка,  

оценивать рациональную точность обрабатываемой детали. 

Быть компетентным: способен разрабатывать и применять средства 

автоматизации проектирования, внедрять прогрессивные технологические 

процессы, виды оборудования и технологической оснастки. 

TMVPIDM 

3223 

Технологичес

кие методы 

восстановлен
ия и 

повышения 

износостоико

сти деталей 

машин 

БД/КВ Экза

мен 

6 4 Детали 

машин, 

Теория 

машин и 

механизмов 

 

Надежность 

технических 

систем, Виды 

изнашивания 

узлов трения, 

Пайка и 
спецметоды 

сварки 

Знать: приобрести знания по теоретическим основам различных технологий 

повышения износостойкости и восстановления изношенных деталей  

Уметь: выбирать для конкретных случаев наиболее целесообразную по 

технико-экономическим показателям технологию восстановления и повышения 

износостойкости,   выбирать материалы, обеспечивающие максимальную 

износостойкость в заданных условиях эксплуатации детали,  выполнять расчеты 
режимов различных технологий повышения износостойкости и восстановления 

деталей машин. 

Иметь навыки:  разрабатывать оптимальные технологии изготовления 

изделий.  

Быть компетентным: разрабатывать проекты изделий с учетом механических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических параметров;  

UTS 3223 

Управление 

техническим
и системами 

БД/КВ Экза

мен 

6 4 Основы 

взаимозаме

няемости, 

Детали 

машин. 

Надежность 

технических 

систем.  

 

Знать: методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

теории автоматического регулирования, принципы работы, свойства, 

технические характеристики, конструктивные особенности технических систем, 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты при работе с элементами технических 

систем.  
Уметь: оценивать влияние параметров отдельных элементов технических 

систем на показатели машины в целом и на этой основе осуществлять 

оптимальный выбор и агрегатирование названных элементов, анализировать 

результаты экспериментов и высказывать гипотезы о возможных причинах 

несовпадения результатов эксперимента с тем, что предсказывала теория, 



 

работать с технической документацией, литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информационными источниками, 

оценивать показатели качества АС машин по данным эксплуатационных 

наблюдений. 

Иметь навыки:  грамотно разработать автоматическую систему, оценить ее 

статические и динамические свойства для специальных и дорожно-

строительных машин, на основе знания основных законов влияния частных 

характеристик на показатели машин. 

Быть компетентным: использовать научно - техническую и справочную 

литературу для решения конкретных задач по специальности, пользоваться 
контрольными системами, устройствами и приборами основных типов. 

PMI 3224 

Проектирова

ния 

металлорежу

щих 

инструментов 

БД/КВ Экза

мен 

6 4  

Режущий 

инструмент, 

Резание 

материалов  

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

Знать: физико-механических процессах в зоне резания (стружкообразования) и 

об их зависимости от условий (режимов) резания, управлять процессами 

резания. 

Уметь: определять конструктивные и геометрические параметры инструментов; 

рассчитывать режимы резания, назначать рациональные режимы обработки; 

регулировать условия стружкообразования; определять силы и температуру в 

зоне резания. 

Иметь навыки: изучение конструктивных особенностей 

мталлорежущих инструментов обеспечивающих потребности 

народного хозяйства; особенности конструкций режущего 

инструмента. 

Быть компетентным: способен разрабатывать технические задания на 
проектирование специальной оснастки, инструмента и приспособлений, 

предусмотренных технологией, технические задания на производство 

нестандартного оборудования, средств автоматизации и механизации; 

способен определять порядок выполнения работ и пооперационный 

маршрут обработки деталей и сборки изделий; 

PSK 3224 

Проектирова

ние 

сборочных 
конструкции 

БД/КВ Экза

мен 

6 4 Детали 

машин, 

Теория 

машин и 

механизмов 

 

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

Знать: совокупность методов современного экономичного проектирования 

сборочно-сварочных производств, основанных на элементах 

высокомеханизированных и автоматизированных процессов, и решить задачи 

обеспечения безопасного труда. 

Уметь: проектировать и реконструировать как механические, так и все другие 

производственные цеха; применять в проектируемом цехе наиболее 

прогрессивные технологические процессы;  
Иметь навыки: применять новые высокопроизводительные методы обработки 

и сборки и новые типы высокопроизводительных специальных, агрегатных и 

многопозиционных станков. 

Быть компетентным: способен разрабатывать технические задания на 

проектирование специальной оснастки, инструмента и приспособлений, 



 

предусмотренных технологией, технические задания на производство 

нестандартного оборудования, средств автоматизации и механизации; способен 

определять порядок выполнения работ и пооперационный маршрут обработки 

деталей и сборки изделий; 

VIUT 4225 

Виды 

изнашивания 

узлов трения 

БД/КВ Экза

мен 

7 5 Резание 

материалов, 

Режущий 

инструмент 

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

Знать: применение металлсодержащих смазочных материалов в узлах трения, 

процессы финишной безабразивной обработки поверхностей трения, 

безразборного восстановления технических характеристик трибосопряжений, 

определения и расчета триботехнических характеристик , роль металлов в 

формировании защитных пленок . 

Уметь: выбирать физико-механические характеристики твердых тел, предлагать 

и применять новые методы борьбы с изнашиванием на стадии конструирования 
узла трения, проводить экспериментальные исследования с целью определения 

триботехнических характеристик подвижных сопряжений ,  

Иметь навыки:  грамотно разработать автоматическую систему, оценить ее 

статические и динамические свойства для специальных и дорожно-

строительных машин, на основе знания основных законов влияния частных 

характеристик на показатели машин. 

Быть компетентным: делать выводы по полученным результатам, 

пользоваться стандартами и другой нормативно-технической документацией и 

научной литературой. 

PSS 4225 

Пайка и 

спецметоды 

сварки 

БД/КВ Экза

мен 

7 5 Источник 

для сварки, 

Технология 

производст
ва машин 

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 
дипломной 

работы. 

 

Знать: классификацию специальных сталей и сплавов, свойства, назначение и 

условия работы основных групп специальных сталей и сплавов, характерные 

сложности, возникающие при сварке конкретных групп специальных сталей и 

сплавов, методы оценки свариваемости специальных сталей и сплавов 
Уметь: рационально назначать способ сварки, набор операций, порядок и 

условия их выполнения, обеспечивающие получение качественного сварного 

соединения деталей и узлов из специальной стали или сплава, подобрать 

сварочный материал для выполнения сварки изделия из специальной стали или 

сплава в зависимости от принятого способа сварки, эксплуатационных 

требований к изготовляемому изделию и особенностей принятой технологии 

сварки, оценивать свариваемость (технологическую прочность) специальной 

стали или сплава, при использовании принятой технологии сварки и 

назначенного сварочного материала, подбирать сварочное и вспомогательное 

оборудование, позволяющее наиболее оптимально реализовать принятую 

технологию сварки 

Иметь навыки: рассчитывать необходимую точность приспособлений, 

выбирать базирующие и координирующие устройства, рассчитывать силы 

закрепления зажимных устройств, 

Быть компетентным: рационально назначать способ сварки, набор операций, 

порядок и условия их выполнения, обеспечивающие получение качественного 



 

сварного соединения деталей и узлов из специальной стали или сплава, 

подобрать сварочный материал для выполнения сварки изделия из специальной 

стали или сплава в зависимости от принятого способа сварки 
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OT 4301 

Охрана труда  

ПД/ВК Экза

мен 

7 5 Экология и 

безопасност

ь 

жизнедеяте

льности  

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

Знать: законодательные акты и основные положения Конституции РК в области 

безопасности жизнедеятельности и охране труда, методы исследования 

устойчивости функционирования производственных объектов и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях; систему стандартов безопасности труда, 

права и обязанности работника и работодателя в области охраны труда.  

Уметь: моделировать и прогнозировать развития чрезвычайных ситуаций, вести 

непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, разрабатывать, 

планировать и осуществлять мероприятия по повышению безопасности 
жизнедеятельности и ликвидации последствий ЧС;  

Иметь навыки: защиты человека и среды обитания от негативных воздействий, 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты,  

Быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; в вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в 

области охраны труда и техники безопасности. 

MG 3303 
Машинная 

графика 

ПД/ВК Экза

мен 

6 4 Начертател

ьная 

геометрия и 

инженерная 

графика, 

машиностр

оительное 
черчение 

Технология 

машиностроен

ия 

Знать: основы черчения и геометрии, требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей, способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Уметь:  читать и оформлять чертежи, схемы и графики, составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок, пользоваться 

справочной литературой, пользоваться спецификацией в процессе чтения 

сборочных чертежей, схем, выполнять расчеты величин предельных размеров и 
допуска по данным чертежа и определять готовность заданных действительных 

параметров. 

Иметь навыки: выполнять и читать чертежи различных изделий. Освоить 

технику выполнения чертежей. 

Быть компетентным: способен оценить достаточность средств 

технологического оснащения с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров 

технологического процесса. 

ЕР 4302 

Экономика 

предприятия 

ПД/ВК Экза

мен 

7 5 Экономика, 

навыки 

предприним

ательства, 
лидерства и 

восприимчи

вости 

инноваций 

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 
дипломной 

работы. 

 

Знать: правовые и управленческие основы организации деятельности 

предприятия; основы формирования бизнес-идеи, построения бизнес-модели; 

методику разработки бизнес-плана; правила и этапы процесса создания малого 

предприятия; направления государственной поддержки малого инновационного 
предприятия; особенности системы налогообложения, финансирования и 

страхования деятельности предприятия;  

Уметь: оценивать рыночные возможности деятельности предприятия; находить или 

генерировать коммерчески перспективные научно-технические идеи; разрабатывать 



 

бизнес-модели и трансформировать их в бизнес-планы; открыть собственное 

предприятие, сформировать его структуру, разработать учредительные документы; 

обеспечить эффективность и конкурентоспособность деятельности предприятия; Иметь 

навыки: разработки перспективных научно-технических идей, бизнес моделирования и 

бизнес-планирования; оценки экономических и социальных условий деятельности 

предприятия; разработки учредительных документов и осуществления регистрации 

предприятия; разработки структуры предприятия и выстраивания организационных 

коммуникаций; антикризисного управления;  

Быть компетентным: в вопросах правового регулирования деятельности 

предприятия; разработки учредительных документов и регистрации 
предприятия; бизнес моделирования и бизнес-планирования; обеспечения 

эффективного функционирования и антикризисного управления деятельностью 

предприятия. 

TMTM 
4304 

Технология 

машинострое

ния 

ПД/ВК Экза

мен 

7 5 Детали 

машин, 

Теория 

машин и 

механизмов

, Основы 

технологии 

машиностр

оения  

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

Знать: краткие сведения о становлении и развитии отечественного 

машиностроения; основные принципы и закономерности обеспечения качества 

изготовления изделий; основные сведения о методах разработки 

технологических процессов, технологии изготовления деталей и сборки из них 

изделий машиностроения. 

Уметь: использовать правила выбора режущего инструмента, технологической 

оснастки, оборудования для механической обработки (сборки) в 

машиностроительных производствах; использовать методику нормирования 

трудовых процессов; использовать технологическую документацию и правила 

её оформления, включая разработку расчётно-технологических карт для станков 
с чпу; использовать прикладные программы по моделированию и расчёту 

технологических процессов. 

Иметь навыки: использовать нормативные документы по стандартизации, 

справочную литературу и другие информационные источники при 

проектировании 

Быть компетентным: способен разрабатывать и применять средства 

автоматизации проектирования, внедрять прогрессивные технологические 

процессы, виды оборудования и технологической оснастки, средства 

автоматизации и механизации, оптимальные режимы производства на 

продукцию и все виды различных по сложности работ, обеспечивая 

производство конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и 
трудовых затрат на ее изготовление. 

SMKM 3305 

Система 

менеджмента  

качества в 

машинострое

ПД/ВК Экза

мен 

6 5 Основы 

технологии 

машиностр

оения, 

Управление 

Надежность 

технических 

систем, 

Технология 

машиностроен

Знать: порядок разработки и внедрения системы качества; порядок проведения 

сертификации систем качества; порядок проведения внутреннего аудита при 

сертификации систем качества требования и принципы СМК; структуру и 

требования к документации систем качества; процессы жизненного цикла 

продукции; 



 

нии качеством ия Уметь: разрабатывать миссию, политику и цели в области качества; 

разрабатывать  

программу повышения компетентности персонала; разрабатывать матрицу 

ответственности и полномочий в области качества; определять состав процессов 

жизненного цикла продукции; определять характеристики качества 

выпускаемой продукции; 

Иметь навыки: о значении систем качества в деятельности организации по 

обеспечению качества и повышению конкурентоспособности предприятия  

Быть компетентным: способен применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить 
анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

TPMP 3306 

Технологичес

кие процессы 

машинострои

тельного 

производства 

ПД/ВК Экза

мен 

6 5 Химия, 

Физика, 

Высшая 

математика. 

 

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

Знать сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности 

формообразования заготовок различными способами, принципы получения 

неразъемных соединений сваркой и пайкой, физические основы способов 

обработки заготовок резанием.  

Уметь представление о перспективах развития литейного производства, 

получения заготовок способами обработки давлением, сварочного производства 

и обработки металлов на металлорежущих станках.  

Иметь навыки: технологические методы получения и обработки заготовок и 
деталей машин; принципиальные схемы типового оборудования, оснастки, 

инструмента и приспособлений.  

Быть компетентным: способен разрабатывать и применять средства 

автоматизации проектирования, внедрять прогрессивные технологические 

процессы, виды оборудования и технологической оснастки, средства 

автоматизации и механизации, оптимальные режимы производства на 

продукцию и все виды различных по сложности работ, обеспечивая 

производство конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и 
трудовых затрат на ее изготовление. 

NTS 4309 

Надежность 

технических 

систем 

ПД/ВК Экза

мен 

7 5 Основы 

взаимозаме

няемости, 

управление 

качеством  

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

Знать: теорию, методы расчета, анализа и оценка эксплуатационных свойств 

транспортной техники; 

Уметь:выполнять расчеты по определению параметров надежности узлов, 

элементов и агрегатов транспортной техники и разработать мероприятии по 

обеспечению их работоспособности. 

Иметь навыки анализировать характеристики эксплуатационных свойств 

транспортной техники, определять пути их улучшения; использовать для 

проведения расчетов и анализа ненадежных узлов машин при конструктивной 

доработке. 

Быть компетентным: способен разрабатывать и внедрять прогрессивные 

технологические процессы, виды оборудования, средства автоматизации и 



 

механизации, оптимальные режимы производства на продукцию и все виды 

различных по сложности работ, обеспечивая производство 

конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и трудовых 

затрат на ее изготовление; 

PP II 3307 

Производстве

нная 

практика II 

ПД/ВК итого
вая 
оцен
ка  по 
практ
ике 

6 3 производст

венная 

практика 1 

Преддипломна

я практика 

Знать: возможности и технологические процессы заготовительного 

производства на предприятии, порядок конструкторской и технологической 

подготовки производства новых изделий; технологические возможности и 

области применения металлорежущего, сборочного, вспомогательного и 

подъемно-транспортного оборудования, технологической оснастки; типовые 

технологические процессы механической обработки деталей;  

Уметь: выбирать метод получения заготовок, разрабатывать технологические 
процессы механической обработки деталей и сборки машин; выполнять 

технологический и технико-экономический анализ действующих и вновь 

проектируемых технологических процессов; конструировать технологическую 

оснастку, детали и узлы металлорежущих станков, режущий и мерительный 

инструмент; организовать работу на участке цеха. 

Иметь навыки: комплексного решения вопросов механической обработки и 

сборки изделий в рамках сбора материалов, выполнения курсового и 

дипломного проектирования, работы с различной конструкторско-

технологической документацией, справочной и патентной литературой; 

решения конструкторских, технологических и организационно-экономических 

задач в условиях производства. 

Быть компетентным: в вопросах эксплуатации систем производств 
машиностроительный сферы. 
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TO 4310 

Технологичес

кая остнастка 

ПД/КВ Экза

мен 

7 5 Теория 

сварочных 

процессов, 

Теория 

резания 

знания по 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

 

Знать: основные понятия и определения, виды технологической оснастки и 

методы ее проектирования, составные элементы оснастки и их функции, 

особенности применения универсально-сборной оснастки для станков с ЧПУ 

многоцелевых станков и гибких автоматизированных производств, виды 

загрузочно-ориентирующих устройств, методику расчета экономической 

эффективности применения технологической оснастки. 

Уметь: выбирать и рассчитывать силовые устройства для различных видов 

механической обработки деталей, собирать простые станочные приспособления 

из элементов УСП, рассчитывать экономическую эффективность применения 

технологической оснастки. 

Иметь навыки: рассчитывать необходимую точность приспособлений, 
выбирать базирующие и координирующие устройства, рассчитывать силы 

закрепления зажимных устройств, 

Быть компетентным: формирование знаний о структуре и тенденциях 

развития современных видов обработки на производстве. 

TS 4310 ПД/КВ Экза 7 5 Детали знания по Знать: в процессе сборки детали соединяется неподвижно или подвижно 



 

Технология 

сборки 

мен машин, 

Теория 

машин и 

механизмов 

дисциплине 

необходимы 

для написания 

дипломной 

работы. 

 

относительно друг друга. Такие соединения могут быть разъемными, когда 

соединение можно разобрать, например, для замены детали, узла (соединения 

по подвижным и переходным посадкам, резьбовые) и неразъемными, когда 

разборка невозможна без разрушения какого-либо элемента (заклепочные, 

сварные, клеевые).  

Уметь: сборка заключается в соединении сопрягаемых сборочных единиц и 

деталей путем приведения в соприкосновение основных баз – сопрягаемых 

поверхностей. Такие поверхности определяют положение деталей относительно 

друг друга, выполняются с наибольшей точностью и определяют во многом 

качество машины. Так суппорт токарного станка устанавливается на 
направляющих поверхностях станины и может перемещаться по ним в одном 

направлении. От точности этих поверхностей станины будет зависеть точность 

(прямолинейность) перемещения суппорта – одна из важнейших характеристик 

качества станка. 

Иметь навыки: рассчитывать необходимую точность приспособлений, 

выбирать базирующие и координирующие устройства, рассчитывать силы 

закрепления зажимных устройств, 

Быть компетентным: формирование знаний о структуре и тенденциях 

развития современных видов обработки на производстве. 

PP 4308 

Преддипломн

ая практика 

ПД/ОК итого

вая 

оцен

ка  
по 

практ

ике 

8 18 Производст

венная 

практика  

Оформление 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Знать: организационную структуру предприятия, функции каждого 

подразделения предприятия и их взаимосвязь; правила внутреннего распорядка 

предприятия; правила охраны труда и противопожарной безопасности; права и 

обязанности мастера участка; производственный план участка и организацию 
его выполнения, основные технико-экономические показатели участка; форму 

организации труда на участке; роль мастера в соблюдении технологии 

изготовления деталей, в обеспечении безопасности выполнения работы; роль 

мастера в приеме на работу, в расстановке рабочих и выдаче им заданий, 

контроль мастера за выполнением заданий рабочими; работу мастера с 

нарушителями трудовой и производственной дисциплины, воспитательную 

работу на участке; 

Уметь: составить схему структуры предприятия, отразить взаимосвязь его 

основных и вспомогательных отделов, систему управления ими;кратко 

изложить действующие на предприятии правила внутреннего распорядка; 

сформулировать основные задачи, решаемые предприятием по 
совершенствованию технологии, освоению новой техники; 

подобрать материал, необходимый для выполнения отчета по преддипломной 

практике в соответствии с заданием. 

Иметь навыки: комплексного решения вопросов механической обработки и 

сборки изделий в рамках сбора материалов, выполнения курсового и 

дипломного проектирования, работы с различной конструкторско-



 

технологической документацией, справочной и патентной литературой; 

решения конструкторских, технологических и организационно-экономических 

задач в условиях производства. 

Быть компетентным: в вопросах эксплуатации систем оборудования и 

исследования для написания дипломной работы/дипломного проекта. 
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Написание и 

защита 

дипломной 

работы 

(проекта) или 

подготовка и 
сдача 

комплексного 

экзамена 

 ИГА 8 12  Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалифицирова

нной работы 

Знать: возможности и технологические процессы заготовительного 

производства на предприятии, порядок конструкторской и технологической 

подготовки производства новых изделий; технологические возможности и 

области применения металлорежущего, сборочного, вспомогательного и 

подъемно-транспортного оборудования, технологической оснастки; типовые 

технологические процессы механической обработки деталей;  
Уметь: выбирать метод получения заготовок, разрабатывать технологические 

процессы механической обработки деталей и сборки машин; выполнять 

технологический и технико-экономический анализ действующих и вновь 

проектируемых технологических процессов; конструировать технологическую 

оснастку, детали и узлы металлорежущих станков, режущий и мерительный 

инструмент; организовать работу на участке цеха. 

Иметь навыки: комплексного решения вопросов механической обработки и 

сборки изделий в рамках сбора материалов, выполнения курсового и 

дипломного проектирования, работы с различной конструкторско-

технологической документацией, справочной и патентной литературой; 

решения конструкторских, технологических и организационно-экономических 

задач в условиях производства. 
Быть компетентным: в вопросах эксплуатации систем производств 

машиностроительный сферы. 

 
 



 

4. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями  

 

 Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)  

Р1 Обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных 

(социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин, 

способствующих формированию высокообразованной личности 

с широким кругозором и культурой мышления 

УК1, УК2, УК3, УК4, 

УК5, УК6, УК9, УК10 

Р2 Обладает навыками обращения с современной техникой, 

умение использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности 

УК5, УК7, ПК4,  

Р3 Обладает условиями формирования личности, ее свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

природной среды 

УК2, УК6, УК11, ПК1 

Р4 Обладает способностью к применению знаний на практике, в 

том числе умением составлять математические модели типовых 

профессиональных за-дач и находить способы их решений, 

интерпретировать профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата 

УК1, УК3, УК8, УК9, 

ПК18  

Р5 Применяет основы правовой системы и законодательства 

Казахстана соблюдать нормы деловой этики, владеть 

этическими и правовыми нормами поведения, знать основы 

правовой системы и законодательства Казахстана 

УК4, УК10, ПК2, ПК3, 

ПСК8 

Р6 Разрабатывает расчеты стержневых элементов конструкции на 

прочность, жесткость и устойчивость при статических и 

динамических нагрузках с учетом ударных воздействии, 

правила выполнения и оформления конструкторской 

документации для  построения чертежей 

ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, 

ПК10, ПК11, ПСК1, 

ПСК4, ПСК5, ПСК6, 

ПСК9 

Р7 Проектирует технологию конструкционных материалов, 

металлов, получения заготовок выбор технологических методов 

получения и обработки деталей, обеспечение высокого 

качества, экономизация материалов 

ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, 

ПК10, ПК11, ПК16, 

ПК18, ПСК2, ПСК3, 

ПСК7, ПСК10 

Р8 Разрабатывает способности использования законов химии при 

изучении специальных дисциплин, изучение законов 

технической гидромеханики и методов расчета, связанных с 

плавлением и движением жидкости; изучение типов, 

конструкции и схем гидравлической машины, определение 

состав структура 

УК2, УК11, ПК6, 

ПК12, ПК13,ПК20, 

ПСК2, ПСК3, ПСК8 

Р9 Проектирует механизмы, механические рычаги, кулачки, 

зубчатые системы, обеспечивает точность изготовления 

сборочных единиц изучает основы конструирования и 

критерии работоспособности деталей узлов и машин 

УК10, ПК2, ПК3, ПК5, 

ПК7, ПК8, ПК14, 

ПК15, ПК17, ПСК3, 

ПСК7,  

Р10 Оценивает качество металлоизделий, сварных соединений, 

покрытий поверхностей, а также разрабатывает 

мероприятия по улучшению механической обработке 

деталей на металлорежущих станках ,знает основные 

понятия о механизме изнашивания, виды механических 

разрушений 

ПК5, ПК6, ПК9, ПК10, 

ПК11, ПК20, ПСК3, 

ПСК7 

Р11 Применяет теоретические и практические знания для решения 

инженерно-технических задач; проводить анализ и оценку 

обеспечения требуемого качества продукции и процессов 

резания материалов, режущего инструмента 

ПК3, ПК6, ПК7, ПК9, 

ПК10, ПК11, ПК13, 

ПК20 



 

Р12 Применяет знания  на профессиональном уровне, решая 

проблемы конструкторской, технологической и 

организационной подготовки машиностроительного 

производства 

 ПК8, ПК9, ПК16, 

ПК17, ПСК1, ПСК4, 

ПСК6, ПСК9 

Р13 Применяет принципы изучения систем качеств 

машиностроительного производства, обеспечение качества 

продукции, различные виды систем обеспечения качеством, 

осуществляет технический  контроль и анализ на производстве 

ПК2, ПК3, ПК8, ПК9, 

ПК16, ПК17, ПСК1, 

ПСК4, ПСК6, ПСК9 

Р14 Понимает принципы работы  машиностроительного 

производства, долговечность основных элементов, 

долговечность силовых узлов, понимание основных тенденций 

развития теории и практики в области машин и оборудования, 

анализировать процесс и результаты деятельности 

подразделения, решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ПК5, ПК7, ПК8, ПК9, 

ПК12, ПК13, ПК14, 

ПК15, ПК16,ПК19, 

ПСК1, ПСК3, ПСК7 

Р15 Обладает деловыми и предпринимательскими навыками, 

нормативно-правовыми актами по охране труда, применяет 

методы и средства защиты  от вредных и опасных веществ на 

производстве, развивает предпринимательское мышление, 

является высококвалифицированным конкурентоспособным 

специалистом, многосторонней целостной личностью, 

способной гибко адаптироваться к изменениям рынка труда 

УК3, УК8, УК10, 

УК11, ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК19, ПСК5, 

ПСК6,ПСК10  

 

 

 



 

5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

 

№ Вид мероприятия  
ООД 

(бакалавр) 

БД 

(бакалавр) 

 

ПД 

(бакалавр) 

 

ECTS 
Количеств

о часов  

1 Теоретическое обучение  56 108 39 203 6090 

2 Практика   4 21 25 750 

3 ИГА   12 12 360 

 Всего: 56 112 72 240 7200 
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6В071 – Инженерлік іс және инженерия оқыту бағытының білім беру 

бағдарламасы 6В07133 - Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленді, ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді-ҚР 

БҒМ 05.05.2020 ж. № 182 Бұйрығымен. 

БББ университеттің Ғылыми Кеңесінің 18.10.2021 ж. шешімімен, № 

2-2 хаттамасымен қайта бекітілді. 
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22. Садыбеков Т. А. – МС-19 тобының студенті 
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2. 1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

№ Өріс атауы Ескертпе 

1 Тіркеу нөмірі  

2 Білім беру саласының коды 

және сыныптамасы 

6В07- Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары 

3 Дайындық бағыттарының коды 

және жіктелуі 

6В071 – Инженерия және инженерлік іс  

4 Білім беру бағдарламаларының 

тобы 

В064 - "Механика және металл өңдеу" 

5 Білім беру бағдарламасының 

атауы 

6В07133 – «Машина жасау» 

6 БББ Түрі қолданыстағы БББ 

7 БББ мақсаты Машина жасау саласындағы жөндеудің 

қазіргі заманғы процестерін пайдалану 

қабілетін қалыптастыру, өндірісті 

техникалық және технологиялық дайындау, 

машина жасау бұйымдарын жобалау және 

дайындау, технологиялық процестерді 

ұйымдастыру және басқару саласында 

мемлекеттік жалпыға міндетті Стандартта 

белгіленген өлшемшарттар негізінде білім, 

білік, дағды және құзыреттілік деңгейімен 

расталған сапалы кәсіптік білім беруді 

қамтамасыз ету. 

8 ББСХС бойынша деңгей 6 

9 ҰБШ бойынша деңгей 6 

10 СБШ бойынша деңгей 6 

11 БББ-нің айрықша ерекшеліктері қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру 

мүмкіндігі (Minor) 

12 Құзыреттер тізімі Әмбебап құзыреттер (ҚК): 

ӘҚ1-тарихи процестің заңдылықтарын 

және адамның технологиялық процестегі 

орнын түсіну қабілеті, тарихи мұраға және 

мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты 

қарауға, әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты 

қабылдауға, оларды кәсіби қызметте 

басшылыққа алуға дайын болу 

ӘҚ 2-дүниетанымдық, әлеуметтік және 

жеке маңызды философиялық мәселелерді 

түсіну және талдау қабілеті, өзін-өзі 

қалыптастыру процесінде Жалпы 

гуманитарлық ғылымдар саласындағы 

негізгі білімге негізделе білу; гуманитарлық 

білімді өзінің әлеуметтік және кәсіби 

қызметінде қолдана білу. 

ӘҚ 3-қазіргі қоғамның жұмыс істеу 

принциптерін, әлеуметтік, саяси 

механизмдер мен әлеуметтік қатынастарды 

реттеу, Әлеуметтік маңызды проблемалар 

мен процестерді талдау қабілеті;қоғамдағы 

тұлғаның дамуындағы психологиялық 

  



 

процестерді түсіну қабілеті, алған 

білімдерін өзінің әлеуметтік және кәсіби 

қызметінің мәтінінде қолдана білу. 

ӘҚ 4-қарым-қатынастың әртүрлі 

жағдайларында тиімді ком-никациялау 

қабілеті, кәсіби сөйлеу және жазу 

дағдыларын меңгеру 

ӘҚ - шет тілін сөйлеу деңгейінен төмен 

емес деңгейде біледі. Шетелдік ақпарат 

көздерін пайдалану және ақпараттық 

кеңістікте еркін бағдарлау мүмкіндігі. 

ӘҚ 6-толыққанды әлеуметтік және 

кәсіптік қызметті қамтамасыз ету үшін дене 

тәрбиесі мен денсаулықты нығайту 

әдістерін дербес, әдістемелік тұрғыдан 

дұрыс пайдалану, дене дайындығының 

тиісті деңгейіне қол жеткізуге дайындық 

құралдарын иелену. 

ӘҚ 7-жалпы және жеке кәсіби салалар 

бойынша ақпарат көздерінің бірлескен 

жүйесінде бағдарлай білу, ақпаратты 

алудың, өңдеуді сақтаудың негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын білу және меңгере 

білу, әртүрлі бағдарламалық құралдарды, 

дерекқорларды пайдалана білу, интернетте 

жұмыс істеу және оның ресурстарын 

пайдалану, іздеу жүйелерін пайдалану, 

ғаламдық компьютерлік желілердегі 

ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті. 

ӘҚ 8-техниканың әртүрлі салаларында 

қазіргі заманғы физикалық принциптерді 

пайдалану, стандартты жағдайларда негізгі 

физикалық заңдар мен принциптерді 

қолдану қабілеті, 

ӘҚ 9-деректерді құрылымдау, 

жағдайдың математикалық моделін құру, 

талдау және түрлендіру, кәсіби қызметте 

жаратылыстану білімдерін қолдану қабілеті 

ӘҚ 10-құқық қатынастарында бағдарлай 

білу, өзінің кәсіби қызметінде нормативтік-

құқықтық құжаттарды пайдалана білу, 

мемлекет пен қоғам үшін сыбайлас 

жемқорлық қызметінің қауіптілігін ұғыну 

ӘҚ 11-кәсіптік қызмет міндеттерін 

шешу үшін БиоСфера жұмысының негізгі 

заңдылықтары мен ұтымды пайдалану 

принциптері туралы білімді пайдалану 

мүмкіндігі. 

Кәсіби құзыреттер (КҚ): 

КҚ 1 - Қоршаған ортаның ластану 

факторларының жалпы сипаттамалары, 

құрылымы мен ерекшеліктері; адам 



 

денсаулығына тікелей теріс әсер ететін 

зиянды факторлардың әсер ету динамикасы 

мен жолдары; талданатын объектілерді 

бағалау өлшемдері; Санитариялық нормалар 

мен тіршілік қауіпсіздігі ережелерін 

нормалау. 

КҚ 2 - жобалау әдісінің теориялық 

негіздерін білу; ҚҚБ МЕМСТ – та 

белгіленген сызбаларды орындау және 

ресімдеу және конструкторлық және 

мәтіндік құжаттар жасау ережесі; 

бұйымдардың құрамдас бөліктерін қосу 

әдістері, олардың шартты бейнелері мен 

белгілері. 

КҚ 3 - бұйымның түрлерін, конструкторлық 

құжаттардың түрлері мен жинақтылығын, 

әртүрлі техникалық сызбаларды орындау 

бойынша ЕСҚЖ стандарттарының 

мазмұнын білу. 

КҚ 4 - механиканың жалпы принциптері 

мен заңдарын білу; механика есептерін 

шешуде ЭЕМ қолдану. 

КҚ 5 - объектілерді жобалау кезінде 

олардың конструкцияларын және әрекет 

етуші күштердің сипатын ескере отырып 

есептеудің ұтымды әдістерін қолдануды 

білу; конструкциялар мен құрылыстардың 

элементтеріне эксперименттік зерттеулерді 

орындау; мақсаты бойынша әртүрлі 

конструкцияларды есептеу кезінде 

анықтамалық және нормативтік 

құжаттаманы пайдалану. 

КҚ 6 - металдар мен қорытпаларды алу 

процестерінің мәнін, дайындамаларды 

әртүрлі тәсілдермен қалыптастыру 

ерекшеліктерін, дәнекерлеу және 

дәнекерлеу арқылы бір бөліктен тұратын 

қосылыстарды алу принциптерін, 

дайындамаларды кесу арқылы өңдеу 

әдістерінің физикалық негіздерін білу. 

КҚ 7-механизмдердің негізгі түрлерін, 

олардың кинематикалық және динамикалық 

сипаттамаларын, жеке механизмдердің 

жұмыс принциптерін және олардың өзара 

іс-қимылын білу. 

КҚ 8 - көлік техникасының пайдалану 

қасиеттерін бағалау, талдау және есептеу, 

теория негіздерін, бөлшектер мен 

тораптарды есептеу және құрастыру; 

машина бөлшектері мен тораптарының 

теориясы мен есептеу негіздерін; машина 

бөлшектері мен тораптарының типтік 



 

конструкцияларын, олардың қасиеттері мен 

қолданылу саласын білу. 

Машина жасау өндірісі саласында: 

КҚ 9 - машина жасау өндірісінің негізгі 

түсініктерін машина бөлшектерінің талап 

етілетін дәлдігін технологиялық қамтамасыз 

ету негіздерін; материалдың талап етілетін 

қасиеттерін және олардың үстіңгі 

қабаттарының сапасын технологиялық 

қамтамасыз ету негіздерін; бөлшектерді 

дайындаудың технологиялық процестерін 

жобалау принциптері мен әдіснамасын; 

технологиялық базаларды таңдау 

принциптерін, дайындаманы өңдеуге 

арналған рұқсаттарды және технологиялық 

мөлшерлерін, кесу режимінің параметрлерін 

және операцияларды орындауға арналған 

уақыт нормаларын есептеу әдістерін білу. 

КҚ 10 - металл кесетін станоктардың негізгі 

түрлерін және олардағы Материалдарды 

өңдеу тәсілдерін; механикаландыру мен 

автоматтандырудың теориялық негіздерін; 

машина жасау саласындағы жабдықты 

таңдау, монтаждау, баптау және пайдалану 

ерекшеліктерін білу. 

КҚ 11 - кесу процестерінің өту шарттарын, 

жоңқаның деформациясын, кескіштің 

геометриялық және конструктивтік 

параметрлерін (статикалық және 

кинематикалық); бөлшектің беті сапасының 

қажетті параметрлерін (өңдеудің дәлдігі мен 

кедір-бұдырлығын), кесу кезінде 

туындайтын күштер жүйесін, кесу кезінде 

жылу бөлу көздерін; ұтымды жоңқаның 

түзілу шарттарын білу. 

КҚ 12 - аналогия және синтез әдістеріне 

негізделген технологиялық процестерді 

жобалау және автоматтандырылған жобалау 

жүйелерінің негізгі компоненттерін білу 

КҚ 13 - құралдардың конструктивтік және 

геометриялық параметрлерін анықтай білу; 

кесу режимдерін есептеу, өңдеудің 

рационалдық режимдерін белгілеу; жоңқа 

түзілу жағдайларын реттеу; кесу 

аймағындағы күштер мен температураны 

анықтау. 

КҚ 14 - ғимараттар мен имараттардың 

құрылымдық құрамдастарының негізгі 

түрлерін білу; сәулеттік жобалау 

объектілерінің (инженерлік имараттардың) 

есептік схемаларын құру дағдылары; 

статикалық анықталатын және статикалық 



 

Анықталмайтын инженерлік жүйелердің 

ішкі күштерін есептеу әдістері; жүйелердегі 

орын ауыстыруларды есептеу әдістерін 

зерделеу 

КҚ 15 - Көтеру-тасымалдау машиналары 

мен механизмдерін дамытудың негізгі 

үрдістерін және қолдану саласын білу 

КҚ 16 - дайындамаларды заманауи өндіру 

технологиясының аспектілерін білу; 

Машина жасаудағы Ақпараттық 

технологиялар туралы білім кешенінің 

негіздері; технологиялық жабдық туралы, 

өңдеу үдерістерін жаңа бағдарламалық 

басқару туралы. 

КҚ 17 - Машина жасаудағы метрологиялық 

қамтамасыз етудің негізгі принциптерін 

білу; бөлшектердің геометриялық 

параметрлерін өлшеу схемасын дұрыс 

әзірлеу және қажет болған жағдайда өлшеу 

құралын құрастыру дағдылары. 

КҚ 18 - материалдар мен дайын машина 

жасау бұйымдарының физикалық-

механикалық қасиеттері мен технологиялық 

көрсеткіштерін анықтау бойынша 

стандартты сынау әдістерін; жобалаудың 

стандартты әдістерін, Бұйымдарды 

пайдаланудың прогрессивті әдістерін білу. 

КҚ 19 - заманауи өндірістің дамуының 

жалпы заңдылықтары мен үрдістерін білу; 

автоматтандырылған өндірістің 

технологиялық үдерістерін есептеу әдістері, 

құрастыру негіздері; автоматтандырылған 

станоктық жүйелерді, цехтарды, 

өндірістерді жобалау принциптері. 

КҚ 20 - машина жасауда қолданылатын 

металл өңдеу құралының негізгі түрлерін, 

оның ішінде қалдықсыз технологиялар мен 

автоматтандырылған өндіріске арналған 

құралдарды білу. 

Кәсіби-мамандандырылған құзыреттер 

(КМҚ): 

КМҚ 1. Конструкторлық-технологиялық 

құжаттаманы зерттеу. Өнімді баптау және 

сынақтан өткізу үшін сызбаларды, 

технологиялық құжаттаманы оқу. 

Сынақтарды жүргізу операцияларын 

орындау үшін бастапқы деректерді талдау. 

Инженерлік сызу. Техникалық құжаттаманы 

(жұмыс сызбаларын, технологиялық 

карталарды) оқу қағидалары. Іске қосу және 

қондыру жүйелері, дәлдік квалитеттері. 

Өлшемдердің, пішіндердің және беттердің 



 

өзара орналасу рұқсаттарының жұмыс 

сызбаларындағы шолу. Ұйымда 

пайдаланылатын технологиялық 

құжаттаманың түрлері мен мазмұны. 

Өңделетін және аспаптық материалдардың 

негізгі қасиеттері мен таңбалануы. 

КМҚ 2. Реттеу және сынау бойынша 

технологиялық операцияларды орындау. 

Технологиялық жабдықтар мен қосалқы 

бөлшектерге өтінімдер жасау. Күрделілігі 

орташа Технологиялық жабдыққа 

техникалық құжаттаманы дайындау. 

Сандық бағдарламалық басқару жүйесіне 

(CNC) басқару бағдарламасын енгізу. 

Күрделілігі орташа технологиялық 

Жабдықты баптау бойынша 

орындаушылардың шағын ұжымдарының 

жұмысын ұйымдастырады. Өнімнің қажетті 

сапасын қамтамасыз ету үшін өндірістік 

және өндірістік емес шығындарды 

талдаңыз.Жаңа өнімдер мен 

технологияларды игеру әдістерін әзірлеу. 

Орындаушылар ұжымдарының жұмысын 

ұйымдастыру. Іске қосу-жөндеу 

жұмыстарын жүргізудің қазіргі заманғы 

әдістерін енгізуді бақылау. Талдаудың 

қажетті әдістері мен құралдарын пайдалана 

отырып, күрделілігі жоғары технологиялық 

жабдықтың жай-күйін диагностикалауды 

орындау. Күрделілігі төмен технологиялық 

жабдықты пайдалану. 

КМҚ 3. Бұйымдардың белгілі бір тобын 

дайындау үшін Күрделілігі төмен 

технологиялық Жабдықты баптау. Жөндеу 

жұмыстары кезеңінде технологиялық 

процесті іске асыру. Технологиялық 

қызметтермен келісу нәтижесінде 

технологиялық процеске өзгерістер енгізуді 

келісу. Өңдеу режимдерін таңдау. 

Технологиялық жабдықты таңдау. 

Күрделілігі төмен технологиялық жабдықты 

техникалық дәлдікке тексеру. Жүргізілген 

тексерулер туралы хаттамалар жасау. 

Күрделілігі төмен технологиялық жабдықты 

нақты технологиялық міндетке бейімдеу. 

Күрделілігі төмен технологиялық жабдықты 

пайдалану. Технологиялық процестерді 

әзірлеу. Механикалық құрастыру өндірісінің 

технологиясын, жүйесін және техникалық 

жабдықтау құралдарын меңгеру. Машина 

жасау өндірістерін техникалық 

жарақтандыру технологиясын, жүйесін және 



 

құралдарын жетілдіру. Техникалық 

құжаттаманы жасау. Технологиялық 

жабдықты пайдалануға беру. 

КМҚ 4. Технологиялық жабдықтың 

мәлімделген сипаттамаларын тексеруді 

орындау. Монтаждау, баптау және сынау 

кезінде техникалық құжаттаманы жүргізу. 

Белгіленген талаптардың, қолданыстағы 

нормалардың, ережелер мен 

стандарттардың сақталуын қадағалау. 

Жұмыс жүргізу сапасын бақылау, баптау 

тәсілдері мен әдістеріне қажетті түзетулер 

енгізу. Әдістемелік және нормативтік 

құжаттарды, техникалық құжаттаманы 

әзірлеу. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу. 

Күрделілігі жоғары технологиялық 

жабдықтың жұмыс істеу қағидаттары, 

монтаждау және техникалық пайдалану 

шарттары. Технологиялық жабдықтың 

жұмысын талдау әдістері мен құралдары. 

Өлшеу жабдықтары мен технологиялық 

жабдықтарды талдаудың заманауи әдістері 

мен құралдары. 

КМҚ 5. Баптау және сынау бойынша 

орындалған жұмыстың сапасын бақылау. 

Нормативтік талаптарға сәйкес 

шығарылатын өнімнің сапасын бағалау 

Құжаттама. Некенің себептерін анықтаңыз, 

сынақтар кезінде мүмкін болатын неке 

туралы ескертіңіз. Өлшеу құралдарын 

қолданыңыз. Өнімнің әртүрлі ақауларын 

анықтау әдістері өндіріс технологиясынан 

ауытқу. Сынау процесінде түзілетін беткі 

қабат ақауларының түрлері. Ескерту 

шаралары ақаулар. Ақауларды жою 

тәсілдері. 

КМҚ 6. Өңделетін бөлшектер немесе 

құрастыру бірліктері бойынша 

конструкторлық-технологиялық 

құжаттаманы зерделеу және барлық 

инфрақұрылымды дайындау. Күрделілігі 

төмен технологиялық жабдықты 

пайдалануға енгізу. Күрделілігі төмен жаңа 

технологиялық жабдықты қабылдау. 

Күрделілігі төмен жаңа технологиялық 

жабдықты орнату. Күрделілігі төмен 

технологиялық жабдықты сынау. Іске қосу-

жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы 

есептер жасау. Станоктарда жұмыстарды 

орындау кезінде жұмыс орнын жоспарлауға, 

жарақтандыруға және ұйымдастыруға 

қойылатын талаптар. Өңдеу құралының 



 

түрлері мен түрлері. Өлшеу құралының 

түрлері мен түрлері. 

КМҚ 7. Технологиялық процеске сәйкес 

сынақтар жүргізу бойынша операцияларды 

орындау. Күрделілігі орташа технологиялық 

жабдықты іске қосу-баптау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру. Күрделілігі 

орташа технологиялық жабдықты 

пайдалануға енгізу. Күрделілігі орташа 

Жаңа жабдықты қабылдау. Күрделілігі 

орташа Жаңа жабдықты монтаждау және 

орнату. Күрделілігі орташа технологиялық 

жабдықты сынау. Технологиялық 

жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге 

өтінімдер жасау. Іске қосу-жөндеу 

жұмыстарын жүргізу туралы есептер жасау 

Күрделілігі орташа Технологиялық 

жабдыққа техникалық құжаттаманы 

дайындау. Сандық бағдарламалық басқару 

жүйесіне (CNC) басқару бағдарламасын 

енгізу. Күрделілігі орташа технологиялық 

Жабдықты баптау және іске қосу-баптау 

жөніндегі жұмыстарды орындау. 

Күрделілігі орташа технологиялық 

Жабдықты баптау бойынша 

орындаушылардың шағын ұжымдарының 

жұмысын ұйымдастырады. Пайдалануға 

берілетін механикалық жинау өндірістерінің 

құралдары мен жүйелерін қабылдау. 

Пайдалануға берілетін механикалық жинау 

өндірістерінің құралдары мен жүйелерін 

игеру. 

Күрделілігі орташа технологиялық 

жабдықтың техникалық жағдайын тексеру. 

Іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу 

туралы есептер жасау. 

Күрделілігі орташа Технологиялық 

жабдыққа техникалық құжаттаманы 

ресімдеу. Өнімнің қажетті сапасын 

қамтамасыз ету үшін өндірістік және 

өндірістік емес шығындарды талдаңыз. 

Күрделілігі орташа технологиялық 

жабдықты пайдалану. 

КМҚ 8. Тест-бұйымдарды жобалау, 

тест-бұйымдарды өңдеу және 

технологиялық жабдықтың сипаттамаларын 

тексеру бойынша жұмыстарды орындау. 

Күрделі бұйымдардың эскиздік, техникалық 

және жұмыс жобаларын әзірлеу. Күрделі 

бұйымдарды жобалау және талдау. 

Стандарттар мен сертификаттардың 

жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру. Жұмыс, 



 

жобалау және техникалық құжаттаманы 

әзірлеу. Жаңа тиімді сынақ әдістерін 

әзірлеуге техникалық тапсырмалар 

құрастыру. Жұмыстарды жүргізу сапасын 

бақылау. Күрделілігі жоғары технологиялық 

жабдықтың жай-күйі мен жұмыс істеу 

динамикасын талдау. 

КМҚ 9. Технологиялық жабдықтың 

мәлімделген сипаттамаларын тексеруді 

орындау. Монтаждау, баптау және сынау 

кезінде техникалық құжаттаманы жүргізу. 

Белгіленген талаптардың, қолданыстағы 

нормалардың, ережелер мен 

стандарттардың сақталуын қадағалау. 

Жұмыс жүргізу сапасын бақылау, баптау 

тәсілдері мен әдістеріне қажетті түзетулер 

енгізу. Әдістемелік және нормативтік 

құжаттарды, техникалық құжаттаманы 

әзірлеу. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу. 

Күрделілігі жоғары технологиялық 

жабдықтың жұмыс істеу қағидаттары, 

монтаждау және техникалық пайдалану 

шарттары. Технологиялық жабдықтың 

жұмысын талдау әдістері мен құралдары. 

Өлшеу жабдықтары мен технологиялық 

жабдықтарды талдаудың заманауи әдістері 

мен құралдары. 

КМҚ 10. Технологиялық жабдықты 

сынау және аттестациялау, іске қосу-жөндеу 

жұмыстарын жүргізуді бақылау және 

нұсқаулықтар жасау. Іске қосу-жөндеу 

жұмыстарын, сынақтар мен аттестаттауды 

қою, жоспарлау, жүргізу. Іске қосу-жөндеу 

жұмыстарының, сынақтардың және 

аттестаттаудың есептерін, бағдарламалары 

мен күнтізбелік кестелерін жасау. Жоғары 

күрделіктегі технологиялық жабдықты іске 

қосу-баптау жұмыстары, сынау және 

аттестаттау кезінде техникалық бақылауды 

жүзеге асыру және сапаны басқару. 

Технологиялық жабдықтарды сынау және 

аттестациялау, іске қосу-жөндеу 

жұмыстарын жүргізу бойынша техникалық 

құжаттаманы, әдістемелік және нормативтік 

құжаттарды әзірлеу. Орындалатын жұмыс 

түріне сәйкес еңбекті қорғау талаптарының 

сақталуын қамтамасыз ету. Күрделілігі 

жоғары технологиялық жабдықтар үшін 

басқару бағдарламаларын жасау, түзету 

және енгізу. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын, 

сынақтар мен аттестаттауды жүргізуді 

жоспарлау. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын, 



 

сынақтар мен аттестацияларды жүргізу. Іске 

қосу-жөндеу жұмыстарын, сынақтар мен 

аттестацияларды жүргізу бағдарламаларын 

жасайды. Орындаушылар ұжымдарының 

жұмысын ұйымдастыру және атқарушылық 

шешімдер қабылдау. Күрделілігі жоғары 

технологиялық жабдықты сынаудың 

әдістемелері мен бағдарламаларын әзірлеу. 

Күрделілігі жоғары технологиялық 

жабдықтарға сынақ жүргізуді ұйымдастыру. 

Күрделілігі жоғары технологиялық 

жабдықты сынау нәтижелерін талдау. 

Техникалық диагностикалау және 

өнеркәсіптік сынау процестерін іске асыру 

кезінде технологияларды, құрал-

саймандарды және есептеу техникасы 

құралдарын таңдау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастырады. Күрделілігі жоғары 

технологиялық жабдықты сынауды 

бақылау. Зерттеу жүргізудің қазіргі заманғы 

технологияларын пайдалана отырып, 

Механикалық құрастыру өндірістерінің 

процестері мен жүйелерінің математикалық 

модельдерін жасау. Күрделілігі жоғары 

технологиялық жабдықтарға арналған 

басқару бағдарламаларын жасау, түзету 

және енгізу. 

13 Оқыту түрі Күндізгі 

14 Оқыту тілі Қазақ, орыс 

15 Кредиттер көлемі 240 

16 Берілетін академиялық дәреже 6В07133 – "Машина жасау"білім беру 

бағдарламасы бойынша техника және 

технологиялар бакалавры 

17 Кадрларды даярлау бағытына 

арналған лицензияға 

қосымшаның болуы 

№ KZ58LAA00004977,  29.05.2015 ж. 

18 БББ Аккредиттеудің  

болуы  

Бар 

19 Аккредиттеу органының атауы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

Тәуелсіз Қазақстандық агенттігі 

20 Аккредиттеудің қолданылу 

мерзімі 

5 жыл 29.03.2021ж – 28.03.2026 ж. 

21 Пәндер туралы мәліметтер ЖБП, ДҚ, ПД ШҚ/КВ пәндері туралы 

мәліметтер (2.2-қосымша) 



 

2 Түлек моделі 

 
№ Өріс атауы Ескертпе 

1. Білім беру бағдарламасының 

атауы 

6В07133 – «Машина жасау» 

2. Берілетін академиялық дәреже 6В07133 – "Машина жасау"білім беру бағдарламасы 

бойынша техника және технологиялар бакалавры 

3. Дублин дескрипторларына 

сәйкес оқыту нәтижелері 

1) машина жасау саласындағы озық білімге 

негізделген көлік техникасы саласындағы білім мен 

түсінікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде 

қолдану, аргументтерді тұжырымдау және машина 

жасау саласындағы проблемаларды шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4) машина жасау саласындағы оқу-практикалық 

және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 

практикалық білімді қолдану; 

5) машина жасау саласында одан әрі оқуды өз 

бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 

әдістерін білу және оларды машина жасау саласында 

қолдану; 

7) Машина жасау саласында фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну. 

4. Оқу нәтижелері ОН1 Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары 

білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық) пәндер саласында базалық білімі 

бар;  

ОН 2 Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу, 

кәсіби қызмет саласында ақпараттық 

технологияларды пайдалану дағдылары бар; 

ОН 3 Жеке тұлғаны қалыптастыру, оның 

бостандығы және өмірді, мәдениетті, қоршаған 

табиғи ортаны сақтау үшін жауапкершілігі 

шарттарына ие; 

ОН 4 Білімді практикада қолдану қабілетіне ие, 

оның ішінде үлгілік кәсіптік тапсырмалардың 

мате-матикалық модельдерін құра білу және 

оларды шешу тәсілдерін таба білу, алынған 

математикалық нәтиженің кәсіби (физикалық) 

мағынасын түсіндіре білу; 

ОН 5 Қазақстанның құқықтық жүйесі мен 

заңнамасының негіздерін іскерлік этика 

нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық 



 

және құқықтық нормаларын меңгеру, 

Қазақстанның құқықтық жүйесі мен 

заңнамасының негіздерін білу; 

ОН 6 Соққы әсерін ескере отырып, статикалық 

және динамикалық жүктемелер кезінде 

конструкцияның өзекті элементтерінің 

беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына 

есептерді, сызбаларды құру үшін 

конструкторлық құжаттаманы орындау және 

ресімдеу қағидаларын әзірлейді; 

ОН 7 Конструкциялық материалдардың, 

металдардың, дайындамаларды алудың 

технологиясын, бөлшектерді алу мен өңдеудің 

технологиялық әдістерін таңдауды, жоғары 

сапаны қамтамасыз етуді, материалдарды 

үнемдеуді жобалайды; 

ОН 8 Арнайы пәндерді оқу кезінде химия 

заңдарын қолдану, сұйықтықтың еруі мен 

қозғалысымен байланысты техникалық 

Гидромеханика заңдары мен есептеу әдістерін 

зерттеу; гидравликалық машинаның типтері, 

құрылымдары мен сызбаларын зерттеу, 

құрылымын анықтау; 

ОН 9 Механизмдерді, механикалық тетіктерді, 

жұдырықшаларды, тісті жүйелерді жобалайды, 

құрастыру бірліктерін дайындаудың дәлдігін 

қамтамасыз етеді, құрастыру негіздерін және 

тораптар мен машиналардың жұмыс істеу 

критерийлерін зерттейді; 

ОН 10 Металл бұйымдарының, дәнекерленген 

қосылыстардың, беткі жабындардың сапасын 

бағалайды, сондай-ақ металл кесетін станоктарда 

бөлшектерді механикалық өңдеуді жақсарту 

бойынша іс-шараларды әзірлейді, тозу механизмі 

туралы негізгі ұғымдарды, механикалық 

бұзылулардың түрлерін біледі; 

ОН 11 Инженерлік-техникалық міндеттерді 

шешу үшін теориялық және практикалық білімді 

қолданады; өнімнің талап етілетін сапасын және 

материалдарды, кескіш құралдарды кесу 

процестерін қамтамасыз етуге талдау және 

бағалау жүргізеді; 

ОН 12 Машина жасау өндірісінің 

конструкторлық, технологиялық және 

ұйымдастырушылық мәселелерін шеше отырып, 

білімді кәсіби деңгейде қолданады; 

ОН 13 Машина жасау өндірісінің сапа жүйесін 

зерттеу принциптерін, өнім сапасын қамтамасыз 

етуді, сапаны қамтамасыз ету жүйелерінің 

әртүрлі түрлерін қолданады, өндірісте 

техникалық бақылау мен талдауды жүзеге 

асырады; 



 

ОН 14 Машина жасау өндірісінің жұмыс 

принциптерін, негізгі элементтердің ұзақ 

мерзімділігін, күш тораптарының ұзақ 

мерзімділігін, машиналар мен жабдықтар 

саласындағы теория мен практиканың дамуының 

негізгі үрдістерін түсінуді, бөлімше қызметінің 

процесі мен нәтижелерін талдауды, мәселелерді 

шешуді, тәуекелдерді бағалауды және стандартты 

емес жағдайларда шешімдер қабылдауды түсінеді; 

ОН 15 Іскерлік және кәсіпкерлік дағдыларға, 

еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-құқықтық 

актілерге ие, өндірістегі зиянды және қауіпті 

заттардан қорғаудың әдістері мен құралдарын 

қолданады, кәсіпкерлік ойлауды дамытады, жоғары 

білікті бәсекеге қабілетті маман, еңбек нарығының 

өзгерістеріне икемді бейімделуге қабілетті көп 

жақты тұтас тұлға болып табылады. 

5. Кәсіби қызмет саласы Түлектердің кәсіби қызмет саласы өндіріс, барлық 
салалар әскери-өнеркәсіп, индустрия, көлік және 
байланыс, ауыл және коммуналдық шаруашылық, 
білім беру және тұтыну болып табылады. 

6. Кәсіби қызмет объектілері Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: 

бұйымдарды дайындаудың технологиялық 

процестері; жабдықтар; жарақтар; 

автоматтандырылған кешендер; құралдар; Бақылау-

өлшеу аспаптары; жобалау құралдары; жобалау-

есептеу нәтижелері; пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету құралдары болып табылады. 

7. Кәсіби қызмет пәні Түлектердің кәсіби қызметінің пәндері: Машина 

жасау кәсіпорындарының технологиялық 

жабдықтары, құралдар, жабдықтар, жобалық 

шешімдер, автоматтандырылған кешендер, 

құралдар, жабдықты орнату құралдары, пайдалану 

құралдары, техникалық қызмет көрсету құралдары. 

8. Кәсіби қызмет түрлері Өндірістік-технологиялық қызмет: 

жүйелік, ресурс үнемдейтін технологияларды 

әзірлеу, енгізу және пайдалану; бұйымдарды өңдеу 

мен Құрастырудың технологиялық процестерін 

әзірлеу және енгізу; машина жасау өндірісін 

автоматтандыру; үздіксіз ағынды өндірістік 

процестерді, автоматтандырылған кешендерді, 

икемді автоматтандырылған өндірістерді құру; 

технологиялық жарақтандырудың жоғары тиімді 

құралдарын енгізу, машина жасау өндірісінің 

экологиялылығын қамтамасыз ету; 

Жобалау-конструкторлық қызмет: 

автоматтандыру жүйелерін жобалау кезінде 

жобалау-графикалық жұмыстарды орындау, 

технологиялық жарақтандырудың жоғары тиімді 

құралдарын жобалау; жобаланатын жүйелердің 

техникалық-экономикалық тиімділігін бағалау 

критерийлерін негіздеу; автоматтандырылған 



 

жобалаудың бірлескен әдістерін қолдана отырып 

жобалау, конструкторлық және технологиялық 

құжаттаманы әзірлеу; Жабдық, жарақ және құрал 

жүйелерін жобалау кезінде есептеу схемаларын 

әзірлеу; 

Эксперименттік-зерттеу қызметі: 

машина жасау өндірісінде жүретін процестерді 

зерттеу үшін қазіргі заманғы эксперименттік 

әдістерді қолдану; қазіргі заманғы машина жасау 

технологиясындағы жаңа бағыттарды зерттеу; 

Машина жасаудағы өңдеу түрлерін зерттеу; машина 

жасау саласындағы автоматика объектілерін 

зерттеу. 

8. Кәсіби қызметтің 

функциялары 

Кәсіби қызметтің негізгі функциялары-түлектер 

жаңалықтары: 

-өнімнің, жабдықтың, жарақтың, инструменттің 

әртүрлі түрлерін дайындаудың технологиялық 

процестерін әзірлеу және жобалау; 

- нормативтік-техникалық құжаттаманы 

нормабақылау; 

- конструкторлық, техникалық және технологиялық 

міндеттерді шешу; 

- өндіріс, өлшеу, сынау және бақылау құралдарын 

профилактикалық тексеруді және ағымдағы 

жөндеуді ұйымдастыру, Қызмет көрсету; 

 - конструкторлық, технологиялық және пайдалану 

құжаттамасын, жаңа технологияларды, нақты 

өндірістер үшін жабдықтар мен жарақтарды сынау 

әдістемелерін әзірлеу. 

 

9. Кәсіби қызметтің бағыттары Кәсіби қызметтің бағыттары: 

-  машина жасау өндірісінің технологиялық 

процестері; 

- әр түрлі жабдықтарды, жабдықтарды және 

құралдарды жобалау және құрастыру; 

- Өндірістік жабдықтарды, жарақтарды және 

құралдарды жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету; 

- эксперименттік-зерттеу жұмыстары. 

 



 

6. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КАРТАСЫ 
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KZKT 

1101 

Қазақстан
ның 

қазіргі 

тарихы 

 

ЖББП/

МК 

 

Мем. 

емти

хан 

 

1 

 

5 

Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философия, Білуі керек: белгілі бір тарихи кезеңдер контекстіндегі қазіргі заманғы тарих 

ғылымының, оның салалары мен бағыттарының, әлеуметтік және саяси 

проблемалардың рөлін; дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс 

ағынындағы Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуының тарихи 
негіздері мен кезеңдерін; 

Меңгеруі керек: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесіндегі қазіргі 

Қазақстан тарихының рөлін, өзекті мәселелерді анықтау үшін оның объектісі 

мен пәнінің ерекшелігін анықтау; проблемалық сабақтар әдістемесін қолдану 

арқылы шығармашылық ойлау; 

Дағдысы болу керек: қазіргі Қазақстанның күрделі тарихи үдерістерін, 

құбылыстарын және тарихи тұлғаларын зерттеуде аналитикалық талдау; тарихи 

дереккөздерді талдау; 

Құзыретті болу: Тарихи өткеннің жекелеген құбылыстары мен оқиғаларын 

сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және ғылыми зерттеудің 

басқа әдістері арқылы адамзат қоғамының дүниежүзілік тарихи дамуының 
жалпы парадигмасымен байланыстыра білу. 

 

Fil 2102 

Философи

я 

ЖББП/

МК 

 

емти

хан 

4 5 Мәдениетта

ну, 

Қазақстанн

ың қазіргі 

тарихы 

Ғылым тарихы 

мен 

философиясы 

(магистратура 

курсы) 

Білу: философияның пәні, функциялары, негізгі бөлімдері мен бағыттары; 

қазіргі отандық және әлемдік философияның өзекті мәселелері; 

Меңгеруі керек: әртүрлі әлеуметтік үрдістерді, фактілер мен құбылыстарды 

бағалау және талдау үшін философияның ережелері мен категорияларын 

қолдану; 

Дағдыларға ие болу: алған білімдерін өмірлік жағдайларда және қоғамдық 

құбылыстарды талдауда қолдану; 

Құзыретті болу: философияның негізгі философиялық мәселелері мен 

бағыттарында, қазіргі заманның философиялық мәселелерін зерттеудің негізгі 

әдістері мен тәсілдерінде. 
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Mad 1108 

Мәдениет

тану 

 

ЖББП/

МК 

 

емти

хан 

1 2 Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философия  Білуге тиіс: жаһандық мәдени-тарихи процестің мазмұны, оның кезеңдері мен 

негізгі тұжырымдамалық тәсілдері; жеке және кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі 

дамыту тәсілдері; тұлғааралық қатынастарды құру тәсілдері. 

Меңгеруі керек: кәсіби қызметте жалпы мәдени және адамгершілік-этикалық 

мұраны пайдалану. Адам өміріндегі мәдениеттің орнын бағалау; 

Дағдысы болу керек: негізгі жалпы гуманитарлық категориялармен, 

әлеуметтік-мәдени үдерістерді талдау әдісімен, мәдени құндылықтарға ұқыпты 

қарау және әлеуметтік-мәдени ашықтық; 

Құзыретті болу: жалпы мәдени құзыреттерді қалыптастыруда: қоғамда 

қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды ескере отырып, қоғамдық 
өмірдің әртүрлі салаларында өз қызметін жүзеге асыру қабілеті мен дайындығы. 

 

Psy 1109 

Психолог

ия 

 

ЖББП/

МК 

 

емти

хан 

1 2 Адам және 

қоғам, өзін-

өзі тану 

(мектеп 

курсы) 

Басқару 

психологиясы 

((магистратура 

курсы) 

Білу: адам психикасының табиғатын білу және түсіну; психологияның негізгі 

ұғымдары мен категорияларын меңгеру; тұлға психологиясы саласындағы 

білімді меңгеру; 

Меңгеруі керек: әртүрлі бағыттылығын ескере отырып, адам қызметінің 

ерекшеліктерін түсіне білуі керек; психикалық шындықты оның өзгермелілігі 

тұрғысынан түсінуі керек; 

Дағдысы болу: психологиялық білімді болашақ кәсіби қызметте және өмірлік 

практикалық жағдайларда қолдану 

Құзыретті болу: адамның психикалық процестері туралы жүйелі білім алу. 

Saya 1107 

Саясаттан

у 

 

ЖББП/Т

П 

 

емти

хан 

2 2 Адам және 

қоғам, 

Қазақстан 

тарихы 
(мектеп 

курсы) 

Философия  Білу: саясаттың мәні, мүмкіндіктері, шекаралары, перспективалары және негізгі 

түрлері; 

- саяси биліктің мәні,жүйесі, көздері мен функциялары; саяси процестердің мәні 

және олардағы Саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың рөлі; 
Істей алу керек: қазіргі әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы нақты 

саяси жағдайлар мен процестерді талдау; қазіргі саяси процестердің даму 

перспективаларын бағалау; қазақстандық қоғамның саяси жүйесін сайлаушы 

ретінде қалыптастыруға қатысу, саяси қатысу мәдениетін көрсету; саясаттың 

қоғамдық өмірдің басқа салаларына әсерін ескеру; 

Дағдысы болу: қазақстандық патриотизм идеологиясын ескере отырып, өзінің 

өмірлік, азаматтық және патриоттық ұстанымдарын негіздеу 

Құзыретті болу: идеологиялық толеранттылық қасиеттерін көрсету 



 

Ale 1106 

Әлеуметта

ну  

 

 

ЖББП/

МК 

 

емти

хан 

2 2 Адам және 

қоғам, 

Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философия,  Білу: әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы мен дамуының типологиясы мен 

негізгі шарттары, әлеуметтік даму факторлары, әлеуметтік өзара әрекеттесу 

формалары, 

Істей алуы керек: қоғамда болып жатқан әлеуметтік құбылыстарға талдау және 

баға беру; 

Дағдысы болу керек: нақты әлеуметтік зерттеулерді дайындау және 

ұйымдастыру; қоғам мен әлеуметтік топтарды теориялық талдау, әлеуметтік 

үдерістер мен әлеуметтік өзгерістердің түрлері мен бағыттары. 

Құзыретті болу: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі білім алу. 
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DSh 1110 

Дене 

шынықты

ру 

ЖББП/

МК 

  1,2,

3,4 

8 Дене 

шынықтыру 

(мектеп 

курсы) 

Бітіру 

біліктілік 

жұмысы 

Білуі керек: дене тәрбиесінің әлеуметтік функцияларын; дене тәрбиесі жүйесін; 

денсаулықты басқарудың гигиеналық негіздерін; кәсіптік аурулардың алдын 

алуды.; 

Меңгеруі керек: арнайы кәсіби жұмысқа қабілеттілікті, денсаулықты сақтау 

және кәсіби аурулардың алдын алу үшін дене шынықтыру құралдары мен 

әдістерін қолдану; дене және функционалдық даярлықты жоспарлау, бақылау 

және басқару; 

Дағдыларға ие болу: дене жаттығуларын көрсету, орындау, ағзаның 

функционалдық мүмкіндіктеріне жүктемелерді бағалау; дене дайындығын 

басқару; 

Құзыретті болу: "дене дайындығының президенттік тестілерін" орындауда; 

спорттың қолданбалы түрлерінде жарыстарды өткізу тактикасы мен ережелерін 
орындауда. 
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AKT 1105 

Ақпаратт

ық-

коммуник

ациялық 

технологи

ялар 

(ағылш. 

тілінде) 

ЖББП/

МК 

 

емти

хан 

 

2 

 

5 

Информати

ка (мектеп 

бағдарламас

ы) 

Ағылшын 

тілі (мектеп 

бағдарламас

ы) 

Бітіру 

біліктілік 

жұмысы 

Білу: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі 

үрдістерді анықтау және ақпаратты іздеу мен сақтау үшін ақпараттық 

ресурстарды пайдалану; 

Меңгеруі тиіс: суперкомпьютерлердің өнімділік көрсеткіштерін және әртүрлі 

операциялық жүйелердің ерекшеліктерін есептеу және бағалау; 

Дағдыларға ие болу: қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану, өзіндік 

шығармашылық ізденіс жүргізу және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар 

мен олардың даму үрдістерінің мүмкіндіктері; 

Құзыретті болу: есептеу жүйелерінің, операциялық жүйелер мен желілердің 

архитектурасын және желілік және веб-қосымшаларды әзірлеудің негізгі 

тұжырымдамаларын ұсынуда. 

KSZhKM

N 1111 

Құқық 

және 

сыбайлас 
жемқорлы

ққа қарсы 

ЖББП/Т

П 

емти

хан 

1 5 Қазақстан 

тарихы, 

Құқық 

негіздері 

(Мектеп 
курсы) 

Философия 

 

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелері; 

Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні және оның шығу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылық үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік 

шарасы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы 
заңнама; 

Меңгеруі керек: оқиғалар мен іс-әрекеттерді құқықтық реттеу саласы 



 

мәдениет 

негіздері    

тұрғысынан талдау және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; 

қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды пайдалана отырып, өз құқықтары 

мен мүдделерін қорғау; 

Дағдыларға ие болу: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде 

нормаларды қолдану мәселелері бойынша қақтығысы және моральдық таңдау 

жағдайларын талдай білу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; 

мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; пікірталастар жүргізу; 

Әртүрлі құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер  

құзыретті болуы.Сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері мен шығу тегі 

мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның 
әртүрлі көріністері мәселелерінде  

EKKIKD 

1111 

Экономик

а және 

кәсіпкерлі

к, 

көшбасш

ылық 

және 

инновация

ны 

қабылдау 

дағдылар

ы  

 

ЖББП/Т

П 

 

емти

хан 

1 5 Қазақстан 

тарихы, 

География, 

биология 

(мектеп 

курсы) 

 

Кәсіпорын 

экономикасы 

 

 

 

 

Білуге тиіс: экономикалық үдерістердің даму заңдылықтары; экономикалық 

ойдың ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі ұғымдар; нарықтық 

тетіктің жұмыс істеу, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету 

қағидаттары; кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістері; кәсіпкерлік 

қызметтің құқықтық аспектілері; 

Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен 

формалары туралы білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды ғылыми 

тұрғыдан тану әдістерін практикада қолдану. 

Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-

экономикалық дамуының жай-күйі мен үрдістерін талдау және бағалау; 

экономикалық проблемаларды шешу кезіндегі пәнаралық көзқарас; өмір бойы 

біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру; 
Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды қалыптастыруға 

қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру 



 

ETK 1111 

Экология 

және өмір 

қауіпсіздіг

і 

 

ЖББП/Т

П 

 

емти

хан 

1 5 

 

Биология, 

өзін-өзі 

тану 

(мектеп 

курсы) 

Еңбекті қорғау, 

жазылған 

дипломдық 

жұмыс 

Білуге тиіс: табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; 

қоршаған орта құрауыштарын қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама негіздерін; орнықты даму 

тұжырымдамасын, стратегиясын, проблемаларын және оларды шешудің 

практикалық тәсілдерін; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздерін; 

қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптерін.; 

Істей алу керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің 

қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалау; 

Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай БиоСфера құрауыштарын 

зерттеу; экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы 
жағдайларын анықтау; табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта 

мониторингінің стандартты әдістемелерін меңгеру; қоршаған табиғи ортаның 

жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен құрауыштарына техногендік 

әсер ету дәрежесін бағалау; 

құзыретті болу Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау 

мәселелерінде; базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды 

теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін қолдану. 
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ShT 1103 
Шет тілі 

 
ЖББП/

МК 

 
емти

хан 

 
1,2,

3 

 
10 

Шет тілі 
(мектеп 

курсы) 

Кәсіби шетел 
тілі 

(магистратура) 

Білуі керек: шетел тілдерін меңгеру деңгейлерінің жалпыеуропалық шкаласына 
сәйкес қол жеткізілген деңгей шеңберінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде 

коммуникативтік ниеттерді іске асыру үшін қажетті көлемде жалпы және кәсіби 

сипаттағы шет тілінің лексикалық және грамматикалық минимумы; меңгеруі 

керек: кәсіби қызметте және өзге де мәдениет өкілдерімен тұлғааралық қарым-

қатынас барысында өз білімін, іскерлігін, дағдысын және практикалық 

тәжірибесін іске асыру; 

Дағдысы болу керек: шет тілін меңгеру деңгейлерінің жалпыеуропалық 

құзыреттілік стандарттары шеңберінде дескрипторларда көрсетілген қол 

жеткізілген деңгейге сәйкес ауызша және жазбаша шет тілінде сөйлеу. 

Құзыретті болу: шет тілінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық 

жүйесінде. 

K(O) T 
1104 

Қазақ 

(орыс) тілі 

 
ЖББП/

МК 

 
емти

хан 

 
1,2 

 
10 

Қазақ 
(орыс)тілі 

(мектеп 

курсы) 

Бейіндеуші 
пәндер 

Білуге тиіс: кәсіби сөйлеу қызметін жүзеге асыру үшін коммуникативтік 
минимум; арнайы мәтіннің әртүрлі типтерін, сөйлемдерді құру үшін қажетті 

грамматикалық минимум; кәсіби сөйлеуде қолданылатын негізгі синтаксистік 

конструкциялар; теринформацияның негізгі тәсілдері; аударманың негізгі 

тәсілдері; мамандыққа қатысты жалпы техникалық және мазмұндық, 

құрылымдық және коммуникативтік құрылым. 

Меңгеруі керек: ауызекі-тұрмыстық, ресми-іскерлік (қызметтік), кәсіби 

сипаттағы ауызша сөйлеуді түсіну; оқу, техникалық әдебиеттен, іскерлік 

құжаттамадан ақпарат алу; ғылыми мәтінді өңдеу, оның негізінде жоспар, 

тезистер, конспект, реферат, аннотация жасау. 

Қайталама ғылыми мәтіндерді: аннотацияларды, тезистерді, түйіндемелерді, 



 

рефераттарды, баяндамаларды өндіруде; кәсіби қызметтің негізі ретінде 

ғылыми-техникалық ақпаратты дербес іздестіруде; мамандық шеңберінде 

белгілі бір тақырып бойынша кәсіби сипаттағы ақпарат болған кезде құзыретті 

болу. 
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ZhM (I) 

1201 

Жоғары 

Математи

ка I 

 

БП/ЖО

ОК 

 

емти

хан 

1 5 Алгебра, 

(мектеп 

курсы) 

Жоғ.матем, 

Физика I, 

Физика II, 

Білуі керек: теориялық және практикалық міндеттерді шешудің негізгі 

ұғымдарын, анықтамаларын, формулаларын, теоремаларын және әдістерін.; 

Меңгеруі керек: өз мамандығы бойынша есептерді шешуде математикалық 

әдістерді қолдану-жаңалықтар; 

Дағдысы болу керек: күнделікті тәжірибе есептерін шешуде математикалық 

аппаратты қолдану; 

Құзыретті болу: білімін өз бетінше толықтыру қабілеті мен қабілетін дамытуда, 
математикалық әдістерді қолдануда және оларды практикалық қолдануда. 

 

ZhM (II) 

1202 

Жоғары 

Математи

ка II 

 

БП/ЖО

ОК 

 

емти

хан 

 

2 

 

5 

Высш. мат 

II 

 

Физика II, 

бейіндік 

пәндер. 

 

Білуі керек: теориялық және практикалық міндеттерді шешудің негізгі 

ұғымдарын, анықтамаларын, формулаларын, теоремаларын және әдістерін.; 

Меңгеруі керек: өз мамандығы бойынша есептерді шешуде математикалық 

әдістерді қолдану-жаңалықтар; 

Дағдысы болу керек: күнделікті тәжірибе есептерін шешуде математикалық 

аппаратты қолдану; 

Құзыретті болу: білімін өз бетінше толықтыру қабілеті мен қабілетін дамытуда, 

математикалық әдістерді қолдануда және оларды практикалық қолдануда. 

Fiz (I) 

1203 

Физика I 

 

БП/ЖО

ОК 

 

емти

хан 

 

2 

 

5 

Жоғары 

Математика 

I 

Физика II, 

бейіндік 

пәндер. 

Білу: Негізгі физикалық теориялар мен принциптер, физикалық зерттеу әдістері, 

негізгі заңдар және оларды қолдану шектері; 

Істей алу керек: нақты физикалық есептер мен жағдайларды шешу үшін 

теориялық білімді қолдану, физикалық эксперимент нәтижелерін талдау, 

компьютерді пайдалана отырып физикалық жағдайларды модельдеу; 
Дағдыларға ие болу: физикалық эксперимент жүргізу, өлшеу аспаптарымен 

жұмыс істеу, алынған деректерді есептеу және өңдеу; 

Құзыретті болу: негізгі физикалық құбылыстарды зерттеуде, классикалық және 

қазіргі заманғы физиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, 

сондай-ақ Физикалық зерттеу әдістерін игеруде, болашақ қызметтің қолданбалы 

есептеріндегі нақты физикалық мазмұнды анықтай білуде 



 

 

Fiz (II) 

2204 

Физика II 

 

БП/ЖО

ОК 

 

емти

хан 

 

3 

 

3 

 

Жоғ. мат I, 

жоғары.мат 

II, Физика I 

Бейіндік 

пәндер. 

Білу: Негізгі физикалық теориялар мен принциптер, физикалық зерттеу әдістері, 

негізгі заңдар және оларды қолдану шектері; 

Істей алу керек: нақты физикалық есептер мен жағдайларды шешу үшін 

теориялық білімді қолдану, физикалық эксперимент нәтижелерін талдау, 

компьютерді пайдалана отырып физикалық жағдайларды модельдеу; 

Дағдыларға ие болу: физикалық эксперимент жүргізу, өлшеу аспаптарымен 

жұмыс істеу, алынған деректерді есептеу және өңдеу; 

Құзыретті болу: негізгі физикалық құбылыстарды зерттеуде, классикалық және 

қазіргі заманғы физиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, 

сондай-ақ Физикалық зерттеу әдістерін игеруде, болашақ қызметтің қолданбалы 
есептеріндегі нақты физикалық мазмұнды анықтай білуде 

OT 1205 

Оқу 

практикас

ы 

БП/ЖО

ОК 

Есеп 2 1  Өндірістік 

тәжірибе 

Білуге тиіс: қара және түсті металдар мен қорытпалардан жасалған 

дайындамаларды дайындау үшін қолданылатын негізгі технологиялар мен 

жабдықтар; қара және түсті металдар мен қорытпалардан жасалған 

дайындамаларды механикалық өңдеу үшін қолданылатын негізгі технологиялар 

мен жабдықтар; дайындау және механикалық өңдеу цехтарының құрылымы мен 

негізгі учаскелері; 
Істей алу керек: Машина бөлшектері дайындамаларын алудың ұтымды 

әдістері мен тәсілдерін таңдау; бөлшектер конфигурациясы мен сапасына 

қойылатын талаптарды ескере отырып, машина бөлшектері беттерін 

механикалық өңдеудің ұтымды әдістерін таңдау; машина жасау өнімдерінің 

сапасын бақылау әдістерін таңдау; 

Дағдыларға ие болу: машина жасау өнімдерін дайындаудың технологиялық 

процестерін талдау әдістері және олардың алынған өнімдердің сапасына әсері. 

Құзыретті болу: бөлшектерді дайындаудың технологиялық процестерін әзірлеу 

кезінде конструкторлық құжаттаманы пайдалану. 
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MBKN 

2207 

Машина 

бөлшектер

і 

 

БП/ЖО

ОК 

 

емти

хан 

4 6 Жоғ.мат, 

Физика, 

Конструкци

ялық 
материалда

р 

технологияс

ы 

Көлік 

техникасын 

жөндеу 

негіздері, 
Көлік 

техникасының 

сенімділігі 

Білуге тиіс: машина бөлшектері мен олардың істен шығу түрлерінің жұмыс 

ерекшелігінің негізгі критерийлері; машина бөлшектері мен тораптарының 

теориясы мен есептеу негіздері; Машина бөлшектері мен тораптарының үлгілік 

конструкциялары, олардың қасиеттері мен қолданылу аясы; машина бөлшектері 
мен тораптарының есептеулерін Автоматтандыру және құрастыру негіздері, 

Машина графикасының элементтері және жобалауды оңтайландыру. 

Берілген Шығыс деректері бойынша қажетті мақсаттағы машиналардың 

тораптарын өз бетінше құрастыра алады; анықтамалық әдебиетті өз бетінше 

таңдай алады; жобалау кезінде МЕМСТ және графикалық материал; 

Дағдысы болу: кәсіби салада білім мен түсінушілікті көрсетуге қабілетті болу. 

Құзыретті болу: заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, кәсіби 

қызмет саласында ақпараттық технологияларды пайдалана білу; 



 

EOE 2208 

Электроте

хника 

және 

электрони

ка 

негіздері 

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

3 4 Физика 1, 

Жоғары 

математика 

1,2 

Құрастыру 

технологиясы 

білуге тиіс: электр тізбектерін есептеу әдістері, Жартылай өткізгіш 

аспаптардың жұмысын түсіну және оларды қолдану саласын білу, техникалық 

прогресті жүзеге асырудағы электр жетегінің рөлін көрсету және өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың экономикалық тиімділігін арттыру; өнеркәсіпте, көлікте және 

халық шаруашылығында қолданылатын электр магниттік тау аппараттары мен 

машиналардың құрылысы; 

білуі керек: әрі қарай электр және электрондық схемалар; 

дағдысы болу керек: электрлік және Электронды схемаларды құрастыру және 

оларды құрастыру; 

электр және электрондық тізбектерде бар физикалық процестерде оларды 
сипаттайтын заңдар және өнеркәсіпте, көлік және халық шаруашылығында 

қолданылатын электр магниттік аппараттар мен машиналардың құрылымын 

білу 

ММT 

2209 

Машинала

р мен 

механизм

дер 

теориясы 

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

3 4 Физика 1, 

Жоғары 

математика 

1 

Металл кесетін 

құралдарды 

жобалау 

Білуге тиіс: механизмдердің негізгі түрлері, олардың кинематикалық және 

динамикалық сипаттамалары; жеке механизмдердің жұмыс принциптері және 

олардың машинадағы өзара әрекеті. 

Істей алу керек: ЭЕМ-ді қолдана отырып, жобаланатын механизмдердің 

кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау. 

Машиналар мен аспаптардың механизмдерін зерттеу мен жобалаудың 

жалпы әдістерін білу 

Құзыретті болу: ҒТБ саласындағы жаңа жетістіктер мен талаптарға сәйкес 

өндірісте жаңа бұйымдарды жобалауға қатысуға дайын; 

 

Him 2210 

Химия 

 

БП/ЖО
ОК 

емти

хан 

3 4 Химия 

(мектеп 
курсы) 

Сұйық және 

газ 
механикасы, 

гидро және 

пневможетек 

Білу: химиялық процестердің энергетикалық сипаттамаларын есептеу, олардың 

бағыты мен тереңдігін болжау, белгілі бастапқы концентрациялар мен тепе-
теңдік константасы бойынша заттардың тең концентрациясын есептеу; 

Меңгеруі керек: берілген концентрация ерітінділері компоненттерінің санын 

есептеу және белгілі бір концентрациялы ерітінділерді дайындау;-фармацияға 

қолданылатын химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттері 

мен өзара әрекеттесуін болжай білу және осы түрлендірулерге сәйкес келетін 

сандық міндеттерді шешу; 

Дағдысы болу: түрлі әдістермен органикалық қосылыстар синтезінің 

практикалық міндеттерін шешу үшін іргелі білім негіздерін қолдану; 

Құзыретті болу: шығармашылық ойлауды, дүниетанымдық және ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру, химиялық талдаудың әртүрлі әдістерін меңгеру. 
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KMT 2211 

Құрастыр

у 

материалд

ар 

технологи

ясы   

БП/ТП емти

хан 

3 5 Жоғары 

математика, 

Электротех

ника және 

электроника 

негіздері 

Сұйық және 

газ 

механикасы, 

гидро және 

пневможетек 

Білуге тиіс: металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәні, 

дайындамаларды әртүрлі тәсілдермен қалыптаудың ерекшеліктері, дәнекерлеу 

және дәнекерлеу арқылы ажырамас қосылыстарды алу принциптері, 

дайындамаларды кесу арқылы өңдеу тәсілдерінің физикалық негіздері; 

Істей білу: Бөлшектерді, материалды және жұмыс жағдайларын жобалау 

ерекшеліктеріне байланысты дайындаманы дайындау және оны өңдеу 

технологиясын дұрыс таңдау, құрылымдарды дәнекерлеудің ұтымды әдісін 

анықтау. 

Дағдыларға ие болу: ең көп таралған өлшеу құралдарын қолдану; 

Құзыретті болуы тиіс: өлшеу құралдарының жай-күйі мен даму үрдісін және 
жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралдық схемаларды пайдалану 

қағидаларын ұсынуда 

MT 2211 

Металдар 

технологи

ясы 

Жоғары 

математика, 

Электротех

ника және 

электроника 

негіздері 

Сұйық 

және газ 

механикасы, 

гидро және 

пневможетек 

Білуге тиіс: металдар туралы жалпы мәліметтер, қорытпалар теориясы, 

теміркөміртекті қорытпалар жағдайының диаграммасы, көміртекті 

болаттар, қоспаланған болаттар, арнайы мақсаттағы болаттар мен 

қорытпалар, болат пен шойынды термиялық және химиялық-термиялық 

өңдеудің технологиялық процестері, түсті металдар мен қорытпалар, 

металл коррозиясы теориясының негіздері, металлургиялық өндіріс 

негіздері. 
Істей алу керек: жылу технологиялық қондырғылар мен агрегаттарды 

жобалау кезінде материал типтерінің әсерін, материалтану ғылымдағы 

негізгі бағыттарды, материалдардың қасиеттерін, жылу энергетикалық 

жабдықтарды құрастыру кезінде материалды таңдау  

Дағдыларға ие болу: ең көп таралған өлшеу құралдарын қолдану;  

Құзыретті болуы тиіс: өлшеу құралдарының жай-күйі мен даму үрдісін 

және жартылай өткізгіш аспаптар мен интегралдық схемаларды пайдалану 

қағидаларын ұсынуда  

IGGS 2212  

Инженерл

ік графика 

және 

геометрия

лық сызба  

БП/ТП емти

хан 

4 5 Геометрия 

және сызу 

(мектеп 
курсы) 

Машина 

графикасы 

Білуге тиіс: Сызба геометрия және инженерлік графика элементтері, 

конструкторлық құжаттаманы ресімдеу негіздері. 

Меңгеруі керек: ақпараттық технологияларды, оның ішінде өзінің пәндік 
саласында заманауи компьютерлік графика құралдарын (ПК-1) Пайдалану, 

оларға қойылатын талаптарды ескере отырып, жаңа техниканың тораптары мен 

аппараттарының жобаларын әзірлеу 

Дағдысы болу керек: техникалық сызбаларды орындау және оқу, 

конструкторлық және техникалық құжаттаманы жасау. 

Құзыретті болу: технологиялық процестің технологиялық, 

конструкторлық, пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару 

параметрлерін ескере отырып, технологиялық жабдықтау құралдарының 

жеткіліктілігін бағалай білу. 

MZhS БП/ТП емти 4 5 Геометрия Машина Білуге тиіс: сызу және Геометрия негіздері, конструкторлық құжаттаманың 



 

2210 

Машина 

жасаудағы 

сызба 

хан және сызу 

(мектеп 

курсы) 

графикасы бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) талаптары, өңделетін бөлшектердің схемалары мен 

сызбаларын оқу ережесі, жұмыс сызбалары мен эскиздерін орындау тәсілдері. 

Істей алу керек: сызбаларды, схемалар мен графиктерді оқу және рәсімдеу, 

Рұқсаттар мен екпелерді көрсете отырып, өңделетін бөлшектерге эскиздер 

жасау, анықтамалық әдебиеттерді пайдалану, құрастыру сызбаларын, 

сызбаларды оқу процесінде ерекшеліктерді пайдалану, сызба деректері 

бойынша шекті өлшемдер мен рұқсаттардың шамаларын есептеуді орындау 

және берілген нақты параметрлердің дайындығын анықтау. 

Дағдыларға ие болу: әртүрлі бұйымдардың сызбаларын орындау және оқу. 

Сызбаларды орындау техникасын меңгеру. 

Құзыретті болу: технологиялық процестің технологиялық, конструкторлық, 

пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару параметрлерін ескере 

отырып, технологиялық жабдықтау құралдарының жеткіліктілігін бағалай білу. 

TМ 2213 

Теориялы

қ 

механика 

БП/ТП емти

хан 

3 4 Жоғары 

Математика 

1 Физика 1 

Техникалық 

механика, 

Материалдард

ың кедергісі 

Білуге тиіс: механиканың жалпы принциптері мен заңдары; механика есептерін 

шешуде ЭЕМ қолдану. 

Істей алу керек: сызу ережелерін сақтай отырып, механизмдердің есептеу 

сызбасын дұрыс құру; тепе-теңдік теңдеулерін немесе денелердің қозғалысын 

дұрыс жазу және оларды математикалық әдістерді қолдана отырып шеше білу. 

Дағдыларға ие болу: механиканың негіздерін және оларды қолданудың 

практикалық әдістерін зерттеу, студенттердің нақты практикалық міндеттерді 

шешу кезінде қажетті логикалық ойлауын, шығармашылық жұмыс дағдыларын 

дамыту. 

Құзыретті болу: ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары дамыған тұлғаны 
қалыптастыруға ықпал ететін техникалық пәндер (ғылымдар) саласында 

базалық білімі бар 

KМ 2213 

Қолданба

лы 

механика 

БП/ТП емти

хан 

3 4 Жоғары 

Математика 

1 Физика 1 

Техникалық 

механика, 

Материалдард

ың кедергісі 

Білуі керек: құрылымдық, кинематикалық талдау әдістері; Күштік және 

динамикалық талдау әдістері; 

Істей алу керек: өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына 

сәйкес механизмдер схемаларын жаңғырту тәсілдерін анықтау. 

Дағдылары болуы тиіс: механизмдер мен машиналардың схемаларына 

кинематикалық, Күштік және динамикалық талдау жүргізу. 

Құзыретті болу: әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық 

схемаларын оқуда, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау. 

TM 2214 

Техникал

ық 
механика 

БП/ТП емти

хан  

4 5 Жоғары 

математика 

I, 11 Физика 
1, 

Өзара алмасу 

негіздері 

Білуге тиіс: материалдар кедергісінің негізгі ережелері, механикалық жүйелер 

сұлбаларын құру принциптері, машина элементтері мен олардың 

конструкцияларының беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына есептеу 
әдістемесі, өндірістің нақты салаларында пайдаланылатын әртүрлі механикалық 

жүйелерді жобалау әдістері мен алгоритмдері. 

Істей алу керек: модельдің есептік сызбасын және нақты құрылымды есептеу 

әдісін қалыптастыру, тиісті машиналардың бөлшектері, механизмдері мен 



 

механикалық жүйелерінің жұмыс қабілеттілігінің қажетті критерийлерін 

тұжырымдау, механикалық жүйелерді жобалау процесінде қажетті есептеулер 

жүргізу, белгілі бір өндіріс саласына тән бұйымдар, машина жасау 

бөлшектерінің, тораптары мен механизмдерінің жұмыс қабілеттілігін бағалау, 

типтік бөлшектердің, тораптар мен механизмдердің сенімділігін бағалау және 

қабылданған шешімдер негізінде алынған нәтижелерге талдау жүргізу. 

Дағдыларға ие болу: механиканың негіздерін және оларды қолданудың 

практикалық әдістерін зерттеу, студенттердің нақты практикалық міндеттерді 

шешу кезінде қажетті логикалық ойлауын, шығармашылық жұмыс дағдыларын 

дамыту. 
Құзыретті болу: ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары дамыған тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін техникалық пәндер (ғылымдар) саласында 

базалық білімі бар. 

MK 2214 

Материал

дар 

кедергісі 

 

БП/ТП емти

хан  

4 5 Жоғары 

математика 

I, 11 Физика 

1, 

Өзара алмасу 

негіздері 

Білу: осы бағдарламаға кіретін негізгі ұғымдар мен тақырыптар, осы 

ұғымдардың өзара байланысы, өзара тәуелділігі және өзара әсері тек бір-бірімен 

ғана емес, сонымен қатар басқа пәндермен де. 

Меңгеруі керек: пайымдау барысын қажет емес бөлшектермен бөгемей, дәл 

және егжей-тегжейлі дәлелдеуі; зерттелген материалды жан-жақты салаларда 

қолдану. 

Дағдыларға ие болу: құрылымдар мен құрылымдардың элементтеріне 

эксперименттік зерттеулер жүргізу. 

Құзыретті болуы керек: техникалық пәндер (ғылымдар) саласында базалық 

білімі бар. 

OPI 2206 
Өндірістік 

тәжірибе 

БП/ЖО

ОК 
Есеп 

4 3 Оқу 
практикасы 

Диплом 
алдындағы 

практика 

Білуге тиіс: көлік техникасын салыстыру және бағалау негіздері, инженерлік 
есептеу және инженерлік және басқару шешімдерін қабылдау әдістері, көлік 

техникасы конструкциясында пайдаланылатын материалдар және олардың 

қасиеттері 

Меңгеруі керек: техникалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, 

экономикалық және әлеуметтік мәселелерді талдаудың бағдарламалық-мақсатты 

әдістерін бөліп көрсету, көлік техникасын жобалау, дайындау, пайдалану және 

жұмыс режимі шарттарының ерекшеліктерін анықтау, тозу, коррозия, 

конструкциялардың беріктігін жоғалту механизмдерін талдау деректерін 

қолдану 

Дағдылары болуы тиіс: көлік техникасы мен жабдықтарын пайдалану 

бойынша негізгі нормативтік құжаттарды қолдану, жұмыс істеп тұрған өндіріс 
жағдайында техникалық бақылау әдістерін меңгеру, ғылыми-техникалық 

ақпаратты іздеу мен пайдаланудың ұтымды тәсілдерін меңгеру 

Құзыретті болу: көлік техникасы мен жабдығын жобалауда, пайдаланудың 

және жөндеудің ұтымды режимдерін таңдауда 
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MSSB 

2215 

Метролог

ия, 

стандартт

ау және 

сапаны 

басқару 

 

БП/ЖО

ОК 

 

емти

хан 

 

4 

 

 

5 

 

Жоғары 

математика 

1,11, 

Физика 1,  

алынған білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру үшін 

қажет. 

Білуге тиіс: метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық 

актілер, әдістемелік материалдар; стандарттар мен өлшем бірлігін бақылау 

жүйесі; физикалық шама бірліктерін жаңғырту және олардың мөлшерін беру 

теориясы; өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері және өлшеу құралдары, олардың 

метрологиялық сипаттамалары; Өнімді сынау және қабылдау ережесі; 

Істеуі керек: метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін 

компьютерлік технологияларды пайдалану, өлшеу нәтижелерін өңдеу және 

олардың дұрыстығын талдау әдістерін пайдалану. 

Дағдыларға ие болу: - өлшем бірлігін және олардың дәлдігін қамтамасыз 

ететін метрологиялық заңдылықтар жүйесі; 
- Стандарттау, сертификаттау жүйесі және оларды тиімді пайдалану. 

Құзыретті болу: өзара алмастырудың ғылыми-теориялық және әдістемелік 

негіздерін, өнімнің сапасын стандарттау мен бақылауды, Қазақстандағы 

мемлекеттік стандарттау жүйесін, метрологиялық қызметті ұйымдастыруды 

зерттеу, 

SGMGPZh 

3216 

Сұйық 

және газ 

механикас

ы, гидро 

және 

пневможе
тек           

 

БП/ЖО

ОК 

 

емти

хан 

 

5 

 

 

5 

 

Жоғары 

математика 

1,11, 

Физика 1, 

11 

алынған білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру үшін 

қажет. 

Білуі керек: термодинамика заңдары мен түсініктерін; денелер мен орталардың 

жылуфизикалық сипаттамаларын. 

Істей алу керек: жылу алмасу және жылыту құрылғыларында немесе 

химиялық-технологиялық процестерде орын алатын жылу техникалық 

құбылыстарды талдау; қойылған міндеттерді есептеу әдістемесін таңдау. 

Дағдыларға ие болу: көліктегі пайдалану жұмысын басқару жүйесінің қазіргі 

заманғы үрдістері туралы; 

Құзыретті болу: химия-технологиялық өндірістің техникалық 
термодинамикасы мен энерготехнологиясы, ғылым ретінде және оның одан әрі 

даму үрдісі туралы түсінік. 

OAN 3217 

Өзара 

алмасу 

негіздері 

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

5 5 Метрология

, 

стандарттау 

және 

сапаны 

басқару 

алынған білім 

бейіндік 

пәндерді 

меңгеру үшін 

қажет. 

Білуге тиіс: метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық 

актілер, әдістемелік материалдар; стандарттар мен өлшем бірлігін бақылау 

жүйесі; физикалық шама бірліктерін жаңғырту және олардың мөлшерлерін беру 

теориясы; 

Істеуі керек: метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін 

компьютерлік технологияларды пайдалану, өлшеу нәтижелерін өңдеу және 

олардың дұрыстығын талдау, сондай-ақ өнім сапасын бақылау әдістерін 

пайдалану. 

Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін және өлшеу құралдарын, олардың 

метрологиялық сипаттамаларын білу. 
Құзыретті болу кәсіби қызмет саласындағы бұйымдар мен объектілердің 

сапасын бақылау әдістерін қолдануға, Машина жасаудағы технологиялық 

процестердің бұзылу себептеріне талдау жүргізуге және олардың алдын алу 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қабілетті болуы. 

SB 3218 БП/ТП емти 6 5 Жоғары Техникалық Білуге тиіс: сапаны басқарудың негізгі ұғымдары, сапаны қамтамасыз ету 



 

Сапаны 

басқару 

хан математика, 

Физика. 

 

жүйелердің 

сенімділігі 

жүйесінің әр түрлі түрлері; өндірістік және сервистік жүйелердегі сапаны 

бақылау мен талдауды жүзеге асыру әдістері; сапаны жетілдіру бойынша 

жұмысты ұйымдастыру әдістері; сапаға жұмсалатын шығындардың негізгі 

түрлері; Күрделі техногендік жүйелердің сапасы мен сенімділігін басқарудың 

әдіснамасы мен терминологиясы 

Істей алу керек: күрделі жүйелердің сапалық деңгейін бағалаудың ықтималды-

статистикалық әдістерін және өмірлік циклдің әр түрлі кезеңдерінде оларды 

пайдалану процесінде САПАНЫҢ өзгеруін пайдалану; әр түрлі жүйелердің сапа 

деңгейі мен сенімділігін дұрыс бағалау үшін бөлудің ықтималды - 

статистикалық заңдарын дұрыс таңдау 

Дағдыларға ие болу: әртүрлі кезеңдерде - жобалаудан бастап өнімді жүйелі 

өндіруге дейінгі күрделі жүйелердің берілген сапасы мен сенімділігін 

қамтамасыз ету әдістерін пайдалану; әртүрлі кезеңдерде: жобалаудан бастап 

өнімді сериялық өндіруге дейінгі күрделі жүйелердің берілген сапасы мен 

сенімділігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану 

Құзыретті болу: әр түрлі құрылыс сызбалары бар күрделі жүйелердің сапасына 

құрылымдық және функционалдық талдау жүргізу; күрделі жүйелердің сапасы 

мен пайдалану ре-сурстарын бағалау кезінде болжаудың маңызды әдістерін 

қолдану; өнім сапасын басқару жүйесін жобалау, кәсіпорында өнім сапасының 

берілген деңгейін қамтамасыз ету және туындайтын проблемаларды жою 

жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстарды ұйымдастыруды жоспарлау; өндірістік 

және сервистік компанияда сапаны басқару жөніндегі практикалық міндеттерді 
шешу; сапа мәселелерін талдау және оларды шешу үшін сапаны басқарудың 

статистикалық әдістерін қолдану. 

SB 3218 

Сапаны 

бақылау 

БП/ТП емти

хан 

6 5 Жоғары 

математика, 

Физика. 

 

Техникалық 

жүйелердің 

сенімділігі 

Білуі керек: бақылаудың статистикалық әдістерін құрудың теориялық 

негіздерін, өнімнің сапасын талдау тәсілдерін, технологиялық процестерді 

реттеу және статистикалық бақылауды ұйымдастыруды. 

Істей алу керек: өнімнің сапасына талдау жүргізу, сапаны статистикалық 

бақылауды ұйымдастыру және технологиялық процесті басқару, өнімнің 

(процестің, қызметтің) сапасын анықтайтын себеп-салдарлық байланыстарға 

талдау жүргізу, неғұрлым маңызды факторларды анықтау. 

Дағдыларға ие болу: сапаны басқару тәсілдерін білу қабілетін қолдану. 

Құзыретті болуы тиіс: өнімнің сапасын реттеу, технологиялық процестер, 

сертификаттық тексерулер, инспекциялық бақылау, сапа жүйесі элементтерінің 
аудиті кезінде статистикалық әдістерді қолдануда 

Minor 

Пән 2 

БП/ТП 

 

Емти

хан 

 

6 5   Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

MK 3219 

Материал

БП/ТП емти

хан 

5 5 Конструкци

ялық 

Металл кесетін 

құралдарды 

Білуге тиіс: материалдарды кесу кезіндегі құбылыстардың физикалық мәні, 

жоңқаның түрлері және оларды өзгерту тәсілдері, жоңқаның түзілу 



 

дарды 

кесу 

материалда

р 

технологияс

ы 

жобалау, 

құрастыру 

құрылымдарын 

жобалау 

процестерінің қалдық кернеулерге әсері, өңделген беттің бүрмелеу тереңдігі мен 

дәрежесі, қайта өңдеу құралдарының түрлері және оларды пайдалану 

ерекшелігі, қайта өңдеу құралдарының тозу ерекшеліктері, оңтайлы төзімділік 

және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру тәсілдері, кесу арқылы өңдеудің 

негізгі түрлерінің ерекшеліктері, кесу құралдарының жұмыс істеу және жобалау 

ерекшеліктері.; 

Істей алу керек: дайындаманың өңделетін беттерінің түріне, өңделетін 

материалға және өңделген беттердің сапасына қойылатын талаптарға 

байланысты өңдеудің ұтымды түрлерін таңдау, кесу құралдарын, аспаптық 

материалдың маркасын, кесу режимдерінің оңтайлы геометриялық параметрлері 
мен параметрлерін таңдау, өңделген беттердің сапасына қойылатын талаптарға 

және экономикалық көрсеткіштерге байланысты майлау-салқындату 

технологиялық құралының түрі мен маркасын таңдау, кесу күштері мен металл 

кесетін жабдықтың қажетті қуатын есептеу, кескіштерді, бұрғыларды, 

есептегіштер мен кескіштер, кескіш құралдардың геометриялық параметрлерін 

есептеңіз. 

Дағдыларға ие болу: кесу күштерін, құралдардың төзімділігін, кесудің оңтайлы 

режимдерін есептеу. 

Құзыретті болуы керек: кәсіби қызмет саласындағы бөлшектер мен 

объектілердің сапасын бақылау әдістерін қолдана білу, Машина жасаудағы 

технологиялық процестердің бұзылу себептеріне талдау жасау және 

олардың алдын-алу шараларын жасау. 

KK 3219 

Кесу 

құралдары 

БП/ТП емти
хан 

5 5 Конструкци
ялық 

материалда

р 

технологияс

ы 

Металл кесетін 
құралдарды 

жобалау, 

құрастыру 

құрылымдарын 

жобалау 

Білуге тиіс: материалдарды кесу кезіндегі құбылыстардың физикалық мәні, 
жоңқаның түрлері және оларды өзгерту тәсілдері, жоңқаның түзілу 

процестерінің қалдық кернеулерге әсері, өңделген беттің бүрмелеу тереңдігі мен 

дәрежесі, қайта өңдеу құралдарының түрлері және оларды пайдалану 

ерекшелігі, қайта өңдеу құралдарының тозу ерекшеліктері, оңтайлы төзімділік 

және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру тәсілдері, кесу арқылы өңдеудің 

негізгі түрлерінің ерекшеліктері, кесу құралдарының жұмыс істеу және жобалау 

ерекшеліктері.; 

Істей алу керек: дайындаманың өңделетін беттерінің түріне, өңделетін 

материалға және өңделген беттердің сапасына қойылатын талаптарға 

байланысты өңдеудің ұтымды түрлерін таңдау, кесу құралдарын, аспаптық 

материалдың маркасын, кесу режимдерінің оңтайлы геометриялық параметрлері 
мен параметрлерін таңдау, өңделген беттердің сапасына қойылатын талаптарға 

және экономикалық көрсеткіштерге байланысты майлау-салқындату 

технологиялық құралының түрі мен маркасын таңдау, кесу күштері мен металл 

кесетін жабдықтың қажетті қуатын есептеу, кескіштерді, бұрғыларды, 

есептегіштер мен кескіштер, кескіш құралдардың геометриялық параметрлерін 

есептеңіз. 



 

Дағдыларға ие болу: кесу күштерін, құралдардың төзімділігін, кесудің оңтайлы 

режимдерін есептеу. 

Құзыретті болу: кәсіби қызмет саласында бұйымдар мен объектілердің сапасын 

бақылау әдістерін қолдануға, Машина жасаудағы технологиялық процестердің 

бұзылу себептеріне талдау жүргізуге және олардың алдын алу жөніндегі іс-

шараларды әзірлеуге қабілетті болу. 

KT 3220 

Кесу 

теориясы 

БП/ТП емти

хан 

5 5 Машина 

бөлшектері, 

машина 

және 

механизм 
теориясы 

Металл кесетін 

құралдарды 

жобалау, 

құрастыру 

құрылымдарын 
жобалау 

Білуге тиіс: кесу процестерінің өту шарттары, жоңқаның деформациясы, 

кескіштің геометриялық және конструктивтік параметрлері (статикалық және 

кинематикалық); бөлшектің беті сапасының қажетті параметрлерін 

қалыптастыру шарттары (өңдеудің дәлдігі мен кедір-бұдырлығы). 

Істеуі керек: кесудің геометриялық және құрылымдық элементтерін іс жүзінде 
анықтау; құралдың тозуын, кесу күштерін іс жүзінде анықтау; кесу режимдерін 

есептеу; кесу аймағындағы температураның кесу режимдеріне тәуелділігін 

анықтау; тиімді жоңқалардың түзілу шарттарын іс жүзінде анықтау. 

Дағдыларға ие болу: кесу режимінің параметрлерін анықтау; өңделетін 

бөлшектердің дәлдігі мен кедір-бұдырлығын іс жүзінде анықтау; 

Құзыретті болу: технологиялық процестің технологиялық, конструкторлық, 

пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару параметрлерін ескере 

отырып, технологиялық жабдықтау құралдарының жеткіліктілігін бағалай білу; 

DPT 3220 

Дәнекерле

у 

процестер

інің 

теориясы 

БП/ТП емти

хан 

5 5 Машина 

бөлшектері, 

машина 

және 

механизм 
теориясы 

Металл кесетін 

құралдарды 

жобалау, 

құрастыру 

құрылымдарын 
жобалау 

Білу: жоғары механикаландырылған және автоматтандырылған процестердің 

элементтеріне негізделген құрастыру-дәнекерлеу өндірісін заманауи үнемді 

жобалау әдістерінің жиынтығы және қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету 

мәселелерін шешу. 

Меңгеруі керек: жобаланатын цехта ең озық технологиялық процестерді 
қолдану; өңдеу мен құрастырудың жаңа жоғары өнімді әдістерін және жоғары 

өнімді арнайы, агрегаттық және көп позициялы станоктардың жаңа түрлерін 

қолдану. 

Дағдыларға ие болу: кесу режимінің параметрлерін анықтау; өңделетін 

бөлшектердің дәлдігі мен кедір-бұдырлығын іс жүзінде анықтау; 

Құзыретті болу: технологиялық процестің технологиялық, конструкторлық, 

пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару параметрлерін ескере 

отырып, технологиялық жабдықтау құралдарының жеткіліктілігін бағалай білу; 
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DK 3221 

Дәнекерле

у көзі 

БП/ТП емти

хан 

5 5 Конструкци

ялық 

материалда

р 

технологияс

ы, 

Металдар 

технологияс

ы 

Машина 

бөлшектерінің 

тозуға 

төзімділігін 

қалпына 

келтірудің 

және 

арттырудың 

технологиялық 

әдістері 

Білу: Белгілі бір технологиялық мақсаттар үшін типтік машиналарды таңдау 

әдістері, 

Істей алу керек: техникалық-экономикалық талаптар негізінде балама 

нұсқаларды талдау және бағалау; машиналардың инженерлік есептеулерін іс 

жүзінде қолдану, сондай-ақ оларды құрастыру тәжірибесін алу 

Дағдыларға ие болу: машинаға техникалық құжаттаманы әзірлеу кезінде 

конструкторлық дағдыларды алу. 

Құзыретті болу: дәнекерленген ақаулардың себептерін және дәнекерленген 

құрылымдарды өндіруде пайда болатын ақаулардың себептерін талдай және 

жоя алады. 

MOT 3221 

Машинала

р 

өндірісіні

ң 

технологи

ясы 

БП/ТП емти

хан 

5 5 Машина 

бөлшектері, 
машина 

және 

механизм 

теориясы 

Металл кесетін 

құралдарды 
жобалау, 

құрастыру 

құрылымдарын 

жобалау 

Білуге тиіс: отандық машина жасаудың қалыптасуы мен дамуы туралы 

қысқаша мәліметтер; бұйымдарды дайындау сапасын қамтамасыз етудің негізгі 
қағидаттары мен заңдылықтары; технологиялық процестерді әзірлеу әдістері, 

бөлшектерді дайындау және олардан машина жасау бұйымдарын құрастыру 

технологиясы туралы негізгі мәліметтер. 

Істей алу керек: Машина жасау өндірістерінде механикалық өңдеуге 

(құрастыруға) арналған кескіш құралды, технологиялық жарақты, жабдықты 

таңдау ережесін пайдалану; еңбек процестерін нормалау әдістемесін пайдалану; 

Дағдысы болу керек: Технологиялық құжаттаманы және оны ресімдеу 

Ережелерін, соның ішінде СББ бар станоктар үшін есептеу-технологиялық 

карталарды әзірлеуді пайдалану; 

Құзыретті болу: технологиялық процестерді модельдеу және есептеу жөніндегі 

қолданбалы бағдарламаларды пайдалану; технологиялық процестерді жобалау 
кезінде стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды, анықтамалық әдебиетті 

және басқа да ақпараттық көздерді пайдалану. 

Minor 

Пән 1 

БП/ТП 

 

Емти

хан 

 

5 5   Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

MOT 3222 

Машина 

жасау 

технологи

ясының 

негіздері 

БП/ТП емти

хан 

5 5 Машина 

бөлшектері, 

машина 

және 

механизм 

теориясы 

ММаашшииннаа  

ббөөллшшееккттееррііннііңң  

ттооззууғғаа  

ттөөззііммддііллііггіінн  

ққааллппыыннаа  

ккееллттііррууддііңң  

жжәәннее  

ааррттттыыррууддыыңң  

ттееххннооллооггиияяллыыққ  

әәддііссттеерріі,,  

ттееххннииккааллыыққ  

Білуге тиіс: отандық машина жасаудың қалыптасуы мен дамуы туралы 

қысқаша мәліметтер; бұйымдарды дайындау сапасын қамтамасыз етудің негізгі 

қағидаттары мен заңдылықтары; технологиялық процестерді әзірлеу әдістері, 

бөлшектерді дайындау және олардан машина жасау бұйымдарын құрастыру 

технологиясы туралы негізгі мәліметтер. 

Істеуі керек: Машина жасау өндірістерінде механикалық өңдеуге (құрастыруға) 

арналған кескіш құралды, технологиялық жарақты, жабдықты таңдау ережесін 

пайдалану; еңбек процестерін нормалау әдістемесін пайдалану; СББ бар 

станоктар үшін есептеу-технологиялық карталарды әзірлеуді қоса алғанда, 
Технологиялық құжаттаманы және оны ресімдеу ережесін пайдалану; 

технологиялық процестерді модельдеу және есептеу жөніндегі қолданбалы 



 

жжүүййееллееррддіі  

ббаассққаарруу  

бағдарламаларды пайдалану. 

Дағдыларға ие болу: жобалау кезінде стандарттау жөніндегі нормативтік 

құжаттарды, анықтамалық әдебиеттерді және басқа да ақпараттық дереккөздерді 

пайдалану 

Құзыретті болу: жобалауды автоматтандыру құралдарын әзірлеуге және 

қолдануға, прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтар мен 

технологиялық жабдықтардың түрлерін, автоматтандыру және 

механикаландыру құралдарын, бәсекеге қабілетті өнім өндіруді және оны 

өндіруге материалдық және еңбек шығындарын азайтуды қамтамасыз ете 

отырып, өнімге және әр түрлі күрделілікке арналған барлық жұмыс 
түрлеріне өндірістің оңтайлы режимдерін енгізуге қабілетті. 

MOAZh 

3222 

Металл 

өңдеуге 

арналған 

жабдықта

р 

БП/ТП емти

хан 

5 5 Технология 

конструк-

ционных 

материалов, 

Технология 

металлов 

ММаашшииннаа  

ббөөллшшееккттееррііннііңң  

ттооззууғғаа  

ттөөззііммддііллііггіінн  

ққааллппыыннаа  

ккееллттііррууддііңң  

жжәәннее  

ааррттттыыррууддыыңң  

ттееххннооллооггиияяллыыққ  

әәддііссттеерріі,,  

ттееххннииккааллыыққ  

жжүүййееллееррддіі  

ббаассққаарруу  

Білуге тиіс: бөлшектерді дайындауға қойылатын талаптарды орындаудың 

техникалық-технологиялық мәні, металл кесетін станоктарда өңдеудің негізгі 

әдістері, әртүрлі кескіш құралдарды жасау үшін қолданылатын аспаптық 

материалдардың ерекшеліктері, металл кесетін станоктардың сыныптамасы, 

металл кесетін станоктардың құрылғыларының схемалары мен жұмыс 

қағидаттары, басты қозғалыс жетегінің тетіктері, токарь станогының гитара 

механизмінің құрылысы, токарь станогының алжапқыш тетігінің құрылысы, 

токарь кескіштерінің негізгі түрлері мен типтері. 

Істей білу: кескіш құралды қайраудың ұтымды геометриялық параметрлерін 

таңдау, берілген бөлікті өңдеу үшін тиімді кесу режимін таңдау, кесу арқылы 

осы бөлікті өңдеудің технологиялық картасын жасау. 

Дағдыларға ие болу: станоктың жылдамдық қорабының кинематикалық 
сызбасын құрастыру, өңделетін бөлшектің ұтымды дәлдігін бағалау. 

Құзыретті болуы керек: жобалауды автоматтандыру құралдарын әзірлеуге 

және қолдануға, прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтар мен 

технологиялық жабдықтардың түрлерін енгізуге қабілетті. 

TAKKMB

TTA 3223 

Технологи

ялық 

әдістерді 

қалпына 

келтіру 

және 

машина 

бөлшектер

інің тозуға 

төзімділігі

БП/ТП емти

хан 

6 4 Машина 

бөлшектері, 

машина 

және 

механизм 

теориясы 

Техникалық 

жүйелердің 

сенімділігі, 

үйкеліс 

тораптарының 

тозу түрлері, 

дәнекерлеу 

және 
дәнекерлеудің 

арнайы әдістері 

Білу: тозуға төзімділікті арттыру және тозған бөлшектерді қалпына келтірудің 

әртүрлі технологияларының теориялық негіздері туралы білім алу 

Істей алу керек: нақты жағдайлар үшін техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер бойынша тозуға төзімділікті қалпына келтіру және арттыру 

технологиясын таңдау, берілген жұмыс жағдайларында тозуға төзімділікті 

қамтамасыз ететін материалдарды таңдау, машина бөлшектерінің тозуға 

төзімділігін арттыру және қалпына келтірудің әртүрлі технологияларының 

режимдерін есептеу. 
Дағдыларға ие болу: бұйымдарды дайындаудың оңтайлы технологияларын 

әзірлеу. 

Құзыретті болу: механикалық, пайдалану, эстетикалық, экономикалық 

параметрлерді ескере отырып, бұйымдардың жобаларын әзірлеу;  



 

н арттыру              

TZB 3223 

Техникал

ық 

жүйелерді 

басқару 

БП/ТП емти

хан 

6 4 Өзара 

алмасу 

негіздері, 

Машина 

бөлшектері. 

Техникалық 

жүйелердің 

сенімділігі. 

Білуге тиіс: автоматты реттеу теориясына қатысты әдістемелік, нормативтік 

және басшылық материалдар, жұмыс принциптері, қасиеттері, техникалық 

сипаттамалары, техникалық жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері, 

техникалық жүйелер элементтерімен жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау, 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелері 

мен нормалары. 

Істей алу керек: техникалық жүйелердің жеке элементтері параметрлерінің 

машина көрсеткіштеріне әсерін бағалау және осы негізде аталған элементтерді 

оңтайлы таңдау мен жинақтауды жүзеге асыру, эксперимент нәтижелерін талдау 
және эксперимент нәтижелерінің теория болжаған нәрсемен сәйкес келмеуінің 

ықтимал себептері туралы гипотезалар жасау, Техникалық құжаттамамен, 

әдебиеттермен, Ғылыми-техникалық есептермен, анықтамалықтармен және 

басқа да ақпараттық көздермен жұмыс істеу, пайдалану бақылауларының 

деректері бойынша машиналардың сапа көрсеткіштерін бағалау. 

Дағдыларға ие болу: Автоматты жүйені сауатты әзірлеу, арнайы және жол-

құрылыс машиналары үшін оның статикалық және динамикалық қасиеттерін 

бағалау, жеке сипаттамалардың машина көрсеткіштеріне әсер етуінің негізгі 

заңдылықтарын білу негізінде. 

Құзыретті болу: мамандық бойынша нақты міндеттерді шешу үшін ғылыми - 

техникалық және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану, негізгі типтегі бақылау 
жүйелерін, құрылғылар мен аспаптарды пайдалану. 

KKZh 

3224 

Кесу 

құралдары

н жобалау 

БП/ТП емти

хан 

6 4 Кескіш 

құрал, 

материалда

рды кесу 

пән бойынша 

білім тезисті 

жазу үшін 

қажет. 

Білуге тиіс: кесу (жоңқа жасау) аймағындағы физикалық-механикалық 

процестер және олардың кесу жағдайларына (режимдеріне) тәуелділігі туралы, 

кесу процестерін басқару. 

Істей алу керек: аспаптардың конструктивтік және геометриялық 

параметрлерін анықтау; кесу режимдерін есептеу, өңдеудің ұтымды режимдерін 

белгілеу; жоңқа түзілу жағдайларын реттеу; кесу аймағындағы күштер мен 

температураны анықтау. 

Дағдысы болу керек: халық шаруашылығының қажеттілігін қамтамасыз ететін 

металл кесетін құралдардың құрылымдық ерекшеліктерін; кесетін құрал 

конструкцияларының ерекшеліктерін зерттеу. 

Құзыретті болуы тиіс: технологияда көзделген арнайы жарақтарды, 

құралдар мен құрылғыларды жобалауға арналған техникалық 
тапсырмаларды, стандартты емес жабдықтарды, автоматтандыру және 

механикаландыру құралдарын өндіруге арналған техникалық 

тапсырмаларды әзірлеуге қабілетті; жұмыстарды орындау тәртібін және 

бөлшектерді өңдеу мен бұйымдарды құрастырудың операциялық бағытын 

анықтауға қабілетті; 



 

KKZh 

3224 

Құрастыр

у 

конструкц

ияларын 

жобалау 

БП/ТП емти

хан 

6 4 Жобалық 

құрылымды 

құру 

пән бойынша 

білім 

дипломдық 

жұмысты жазу 

үшін қажет. 

 

Білу: жоғары механикаландырылған және автоматтандырылған процестердің 

элементтеріне негізделген құрастыру-дәнекерлеу өндірісін заманауи үнемді 

жобалау әдістерінің жиынтығы және қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету 

мәселелерін шешу. 

Меңгеруі керек: механикалық және басқа да өндірістік цехтарды жобалау және 

қайта құру; жобаланатын цехта ең озық технологиялық процестерді қолдану; 

Дағдыларға ие болу: өңдеу мен құрастырудың жаңа жоғары өнімді әдістерін 

және жоғары өнімді арнайы, агрегаттық және көп позициялы станоктардың 

жаңа түрлерін қолдану. 

Құзыретті болуы тиіс: технологиямен көзделген арнайы жарақтарды, құрал-
саймандар мен құрылғыларды жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды, 

стандартты емес жабдықтарды, автоматтандыру және механикаландыру 

құралдарын өндіруге арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеуге қабілетті; 

жұмыстарды орындау тәртібін және бөлшектерді өңдеу мен бұйымдарды 

құрастырудың операциялық маршрутын айқындауға қабілетті; 

TUTT 

4225 

Тетіктерді

ң үйкелу 

және тозу 

түрлері     

БП/ТП емти

хан 

7 5 Материалда

рды кесу, 

Кескіш 

құрал 

пән бойынша 

білім тезисті 

жазу үшін 

қажет. 

Білуге тиіс: үйкеліс тораптарында құрамында металл бар майлау 

материалдарын қолдану, үйкеліс беттерін абразивті емес өңдеу, трибос 

кернеулердің техникалық сипаттамаларын бөлшектемей қалпына келтіру 

процестері, триботехникалық сипаттамаларды анықтау және есептеу, қорғаныс 

пленкаларын қалыптастырудағы металдардың рөлі. 

Істей алу керек: қатты денелердің физикалық-механикалық сипаттамаларын 

таңдау, үйкеліс түйінін салу сатысында тозумен күресудің жаңа әдістерін ұсыну 

және қолдану, жылжымалы конъюгациялардың триботехникалық 
сипаттамаларын анықтау үшін тәжірибелік зерттеулер жүргізу, 

Дағдыларға ие болу: Автоматты жүйені сауатты әзірлеу, арнайы және жол-

құрылыс машиналары үшін оның статикалық және динамикалық қасиеттерін 

бағалау, жеке сипаттамалардың машина көрсеткіштеріне әсер етуінің негізгі 

заңдылықтарын білу негізінде. 

Құзыретті болу: алынған нәтижелер бойынша қорытынды жасау, Стандарттар 

мен басқа да нормативтік-техникалық құжаттар мен ғылыми әдебиеттерді 

пайдалану. 

ZhDAA 

4225 

Жоспарла

у және 

дәнекерле

удің 

арнайы 

БП/ТП емти

хан 

7 5 Дәнекерлеу 

көзі, 

машина 

жасау 
технологияс

ы 

пән бойынша 

білім тезисті 

жазу үшін 

қажет. 

Білуге тиіс: арнайы болаттар мен қорытпалардың жіктелуін, арнайы болаттар 

мен қорытпалардың негізгі топтарының қасиеттерін, қызметі мен жұмыс 

шарттарын, арнайы болаттар мен қорытпалардың нақты топтарын дәнекерлеу 

кезінде туындайтын тән күрделілігін, арнайы болаттар мен қорытпалардың 
дәнекерленуін бағалау әдістерін. 

Істеуі керек: арнайы болаттан немесе қорытпадан бөлшектер мен тораптардың 

сапалы дәнекерленген қосылуын алуды қамтамасыз ететін дәнекерлеу тәсілін, 

операциялар жиынтығын, оларды орындау тәртібі мен шарттарын ұтымды 

тағайындау, дәнекерлеудің қабылданған тәсіліне, жасалатын бұйымға 



 

әдістері қойылатын пайдалану талаптарына және қабылданған дәнекерлеу 

технологиясының ерекшеліктеріне қарай арнайы болаттан немесе қорытпадан 

жасалған бұйымды дәнекерлеуді орындау үшін дәнекерлеу материалын таңдау, 

арнайы Болаттың немесе қорытпаның қабылданған дәнекерлеу технологиясын 

және тағайындалған дәнекерлеу материалын пайдаланған кезде 

дәнекерленгіштігін, қабылданған дәнекерлеу технологиясын оңтайлы жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін дәнекерлеу және қосалқы жабдықты таңдаңыз 

Дағдыларға ие болу: айлабұйымдардың қажетті дәлдігін есептеу, базалаушы 

және үйлестіруші құрылғыларды таңдау, қысқыш құрылғылардың бекіту Күшін 

есептеу, 
Құзыретті болу: дәнекерлеу тәсілін, операциялар жиынтығын, арнайы болаттан 

немесе қорытпадан жасалған бөлшектер мен тораптардың сапалы 

дәнекерленген қосылыстарын алуды қамтамасыз ететін оларды орындау тәртібі 

мен шарттарын ұтымды тағайындау, дәнекерлеудің қабылданған тәсіліне қарай 

арнайы жүзден немесе қорытпадан жасалған бұйымды дәнекерлеуді орындау 

үшін дәнекерлеу материалын алу 
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EK 4301 

Еңбекті 

қорғау 

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

7 5 Экология 

және 

тіршілік 

қауіпсіздігі-

жаңалықтар 

пән бойынша 

білім 

дипломдық 

жұмысты жазу 

үшін қажет. 

 

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының тіршілік қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық актілері мен негізгі ережелері, 

төтенше жағдайларда өндірістік объектілер мен техникалық жүйелердің жұмыс 

істеу тұрақтылығын зерттеу әдістері; Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының 

жүйесі, қызметкер мен жұмыс берушінің еңбекті қорғау саласындағы 

құқықтары мен міндеттері. 

Істеуі керек: төтенше жағдайлардың дамуын модельдеу және болжау, тіршілік 
ету ортасына үздіксіз бақылау және мониторинг жүргізу, өмір сүру қауіпсіздігін 

арттыру және ТЖ салдарын жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, Жоспарлау 

және жүзеге асыру; 

Дағдыларға ие болу: адамды және қоршаған ортаны жағымсыз әсерлерден 

қорғау, жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын қолдану, 

Мыналар: тыныс-тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде; еңбекті 

қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы заңнамалық, нормативтік-

құқықтық база мәселелерінде құзыретті болуы тиіс. 

KG 3303 

Көлік 

графикасы 

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

6 4 Сызба 

геометрияс

ы және 

инженерлік 
графика, 

машина 

жасау 

сызбасы 

Машина жасау 

технологиясы 

Білуге тиіс: сызу және Геометрия негіздері, конструкторлық құжаттаманың 

бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) талаптары, өңделетін бөлшектердің схемалары мен 

сызбаларын оқу ережесі, жұмыс сызбалары мен эскиздерін орындау тәсілдері. 

Істей алу керек: сызбаларды, схемалар мен графиктерді оқу және рәсімдеу, 
Рұқсаттар мен екпелерді көрсете отырып, өңделетін бөлшектерге эскиздер 

жасау, анықтамалық әдебиеттерді пайдалану, құрастыру сызбаларын, 

сызбаларды оқу процесінде ерекшеліктерді пайдалану, сызба деректері 

бойынша шекті өлшемдер мен рұқсаттардың шамаларын есептеуді орындау 

және берілген нақты параметрлердің дайындығын анықтау. 



 

Дағдыларға ие болу: әртүрлі бұйымдардың сызбаларын орындау және оқу. 

Сызбаларды орындау техникасын меңгеру. 

Құзыретті болу: технологиялық процестің технологиялық, конструкторлық, 

пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару параметрлерін ескере 

отырып, технологиялық жабдықтау құралдарының жеткіліктілігін бағалай білу. 

 

KE 4302 

Кәсіпорын 

экономика

сы 

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

7 5 Экономика, 

кәсіпкерлік 

дағдылары, 

көшбасшыл

ық және 

инновациян
ы қабылдау 

пән бойынша 

білім 

дипломдық 

жұмысты жазу 

үшін қажет. 

 

Білуге тиіс: кәсіпорын қызметін ұйымдастырудың құқықтық және 

басқарушылық негіздері; бизнес-идеяны қалыптастыру, бизнес-модельді құру 

негіздері; бизнес-жоспарды әзірлеу әдістемесі; шағын кәсіпкерлікті құру 

процесінің ережелері мен кезеңдері; шағын инновациялық Кәсіпорынды 

мемлекеттік қолдау бағыттары; кәсіпорын қызметін салық салу, қаржыландыру 

және сақтандыру жүйесінің ерекшеліктері; 
Істей алу керек: кәсіпорын қызметінің нарықтық мүмкіндіктерін бағалау; 

коммерциялық перспективалы ғылыми-техникалық идеяларды табу немесе 

жою; бизнес-жоспарлар жасау және оларды бизнес-жоспарларға айналдыру; 

жеке кәсіпорын ашу, оның құрылымын қалыптастыру, құрылтай құжаттарын 

әзірлеу; кәсіпорын қызметінің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

ету; дағдысы болу керек: перспективалық ғылыми-техникалық идеяларды 

әзірлеу, бизнесті модельдеу және бизнес-жоспарлау; кәсіпорын қызметінің 

экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау;; құрылтай құжаттарын 

әзірлеу және кәсіпорынды тіркеуді жүзеге асыру; Кәсіпорын құрылымын 

әзірлеу және ұйымдық коммуникациялар құру; дағдарысты басқару; 

Құзыретті болу: кәсіпорын қызметін құқықтық реттеу; құрылтай құжаттарын 

әзірлеу және кәсіпорынды тіркеу; бизнесті модельдеу және бизнес-жоспарлау; 
кәсіпорын қызметінің тиімді жұмыс істеуін және дағдарысқа қарсы 

басқарылуын қамтамасыз ету мәселелерінде. 

TMZh 

4304 

Технологи

ялық 

машина 

жасау  

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

7 5 Машина 

бөлшектері, 

машина 

және 

механизм 

теориясы, 

Машина 

жасау 

технологияс

ының 
негіздері 

пән бойынша 

білім 

дипломдық 

жұмысты жазу 

үшін қажет. 

 

Білуге тиіс: отандық машина жасаудың қалыптасуы мен дамуы туралы 

қысқаша мәліметтер; бұйымдарды дайындау сапасын қамтамасыз етудің негізгі 

қағидаттары мен заңдылықтары; технологиялық процестерді әзірлеу әдістері, 

бөлшектерді дайындау және олардан машина жасау бұйымдарын құрастыру 

технологиясы туралы негізгі мәліметтер. 

Істей алу керек: Машина жасау өндірістерінде механикалық өңдеуге 

(құрастыруға) арналған кескіш құралды, технологиялық жарақты, жабдықты 

таңдау ережесін пайдалану; еңбек процестерін нормалау әдістемесін пайдалану; 

CNC станоктары үшін есептеу-технологиялық карталарды әзірлеуді қоса 

алғанда, Технологиялық құжаттаманы және оны ресімдеу ережесін пайдалану; 
технологиялық процестерді модельдеу және есептеу жөніндегі қолданбалы 

бағдарламаларды пайдалану. 

Дағдыларға ие болу: жобалау кезінде стандарттау жөніндегі нормативтік 

құжаттарды, анықтамалық әдебиеттерді және басқа да ақпараттық дереккөздерді 

пайдалану 



 

Құзыретті болу: жобалауды автоматтандыру құралдарын әзірлеуге және 

қолдануға, прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтар мен 

технологиялық жабдықтардың түрлерін, автоматтандыру және 

механикаландыру құралдарын, бәсекеге қабілетті өнім өндіруді және оны 

өндіруге материалдық және еңбек шығындарын азайтуды қамтамасыз ете 

отырып, өнімге және әр түрлі күрделіліктегі жұмыстарға өндірістің оңтайлы 

режимдерін енгізуге қабілетті. 

MZhSMZh

3305 

Машина 

жасаудағы 

сапа 

менеджме

нті жүйесі 

БП/ЖО

ОК 

емти

хан 

6 5 Машина 

жасау 

технологияс

ының 
негіздері, 

сапаны 

басқару 

Техникалық 

жүйелердің 

сенімділігі, 

машина жасау 
технологиясы 

Білуге тиіс: сапа жүйесін әзірлеу және енгізу тәртібі; сапа жүйесін 

сертификаттауды жүргізу тәртібі; сапа жүйесін сертификаттау кезінде ішкі 

аудит жүргізу тәртібі СМЖ талаптары мен қағидаттары; сапа жүйесінің 

құжаттамасына құрылымы мен талаптары; өнімнің өмірлік циклінің процестері; 
Меңгеруі керек: сапа саласындағы миссияны, саясатты және мақсаттарды 

әзірлеу; 

арттыру бағдарламасын әзірлеу; сапа саласындағы жауапкершілік пен өкілеттік 

матрицасын әзірлеу; өнімнің өмірлік циклі процестерінің құрамын айқындау; 

шығарылатын өнім сапасының сипаттамаларын айқындау; 

Дағдысы болу керек: сапаны қамтамасыз ету және кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру бойынша ұйым қызметінде сапа жүйесінің маңызы 

туралы 

Құзыретті болу: кәсіби қызмет саласындағы из-делиялар мен объектілердің 

сапасын бақылау әдістерін қолдануға, Машина жасаудағы технологиялық 

процестердің бұзылу себептеріне талдау жүргізуге және олардың алдын алу 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қабілетті болу. 

MZhOTP 
3306 

Машина 

жасау 

өндірісіні

ң 

технологи

ялық 

процестер

і 

БП/ЖО
ОК 

емти
хан 

6 5 Химия, 
Физика, 

Жоғары 

математика. 

 

пән бойынша 
білім 

дипломдық 

жұмысты жазу 

үшін қажет. 

 

білу керек: Металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәнін, әртүрлі 

тәсілдермен дайындамаларды қалыптастыру ерекшеліктерін, дәнекерлеу және 

дәнекерлеу арқылы ажырамас қосылыстарды алу принциптерін, кесу арқылы 

пісіруді өңдеу әдістерінің физикалық негіздерін білу. 

Құю өндірісінің, дайындамаларды қысыммен өңдеу, дәнекерлеу өндірісі және 

металл кесетін станоктарда металдарды өңдеу тәсілдерімен алудың даму 

перспективалары туралы біле білу. 

Дағдыларға ие болу: машина дайындамалары мен бөлшектерін алудың және 
өңдеудің технологиялық әдістері; үлгілік жабдықтың, жарақтың, инструмент 

пен айлабұйымдардың принциптік схемалары. 

Құзыретті болу: жобалауды автоматтандыру құралдарын әзірлеуге және 

қолдануға, прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтар мен 

технологиялық жабдықтардың түрлерін, автоматтандыру және 

механикаландыру құралдарын, өнімге өндірістің оңтайлы режимдерін және 

Әртүрлі күрделіліктегі жұмыстардың барлық түрлерін енгізуге, бәсекеге 

қабілетті өнім өндіруді және оны өндіруге материалдық және еңбек 
шығындарын азайтуды қамтамасыз етуге қабілетті. 



 

TZhS 4309 

Техникал

ық 

жүйелерді

ң 

сенімділігі 

БП/ЖО

ОК 

Есеп 7 5 Өзара 

алмасу 

негіздері, 

сапаны 

басқару 

пән бойынша 

білім 

дипломдық 

жұмысты жазу 

үшін қажет. 

 

Білуге тиіс: көлік техникасының пайдалану қасиеттерін есептеу, талдау және 

бағалау теориясы, әдістері; 

Меңгеруі керек: көлік техникасы тораптарының, элементтері мен 

агрегаттарының сенімділік параметрлерін анықтау бойынша есептерді орындау 

және олардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар 

әзірлеу. 

Көлік техникасының пайдалану қасиеттерінің сипаттамаларын талдау, оларды 

жақсарту жолдарын анықтау дағдысының болуы; есептеу жүргізу және 

конструкциялық қосымша жұмыс кезінде машиналардың сенімсіз тораптарын 

талдау үшін пайдалану. 
Құзыретті болу: бәсекеге қабілетті өнім өндіруді және оны өндіруге 

материалдық және еңбек шығындарын қысқартуды қамтамасыз ете отырып, 

прогрессивті технологиялық процестерді, жабдықтардың түрлерін, 

автоматтандыру және механикаландыру құралдарын, өнімге және 

күрделілігі әртүрлі жұмыстардың барлық түрлеріне өндірістің оңтайлы 

режимдерін әзірлеуге және енгізуге қабілетті; 

OP II 3307 

Өндірістік 

тәжірибе 

II 

БП/ЖО

ОК 

Есеп 6 3 Өндірістік 

тәжірибе 1 

Диплом 

алдындағы 

практика 

Білуге тиіс: кәсіпорында дайындау өндірісінің мүмкіндіктері мен 

технологиялық процестері, жаңа бұйымдар өндірісін конструкторлық және 

технологиялық дайындау тәртібі; металл кесетін, құрастыратын, қосалқы және 

көтергіш-көлік жабдықтарын, технологиялық жабдықтарды қолданудың 

технологиялық мүмкіндіктері мен салалары; бөлшектерді механикалық өңдеудің 

үлгілік технологиялық процестері; 

Істей алу керек: дайындамаларды алу әдісін таңдау, бөлшектерді механикалық 
өңдеудің және машиналарды құрастырудың технологиялық процестерін әзірлеу; 

қолданыстағы және жаңадан жобаланатын технологиялық процестердің 

технологиялық-логикалық және техникалық-экономикалық талдауын орындау; 

металл кесетін станоктардың технологиялық жабдықтарын, бөлшектері мен 

тораптарын, кесу және өлшеу құралдарын құрастыру; цех учаскесінде жұмысты 

ұйымдастыру. 

Дағдыларға ие болу: материалдарды жинау шеңберінде бұйымдарды 

механикалық өңдеу және жинау мәселелерін кешенді шешу, курстық және 

дипломдық жобалауды орындау, әртүрлі конструкторлық-технологиялық 

құжаттамамен, анықтамалық және патенттік әдебиетпен жұмыс істеу; өндіріс 

жағдайында конструкторлық, технологиялық және ұйымдастыру-экономикалық 
міндеттерді шешу. 

Құзыретті болу: машина жасау саласындағы өндіріс жүйелерін пайдалану 

мәселелерінде. 
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 TKZh 

4310 

Технологи

БП/ТП емти

хан 

7 5 Дәнекерлеу 

процестерін

ің 

пән бойынша 

білім 

дипломдық 

Білуге тиіс: негізгі ұғымдар мен анықтамалар, технологиялық жабдықтың 

түрлері және оны жобалау әдістері, жабдықтың құрамдас элементтері және 

олардың функциялары, көп-сол жақ станоктар мен икемді автоматтандырылған 



 

ялық 

құрал 

жабдықта

р 

теориясы, 

Кесу 

теориясы 

жұмысты жазу 

үшін қажет. 

 

 

өндірістердің СББ бар станоктарға арналған әмбебап-құрама жабдықты 

қолданудың ерекшелігі, тиеу-бағдарлау құрылғыларының түрлері, 

технологиялық жабдықты қолданудың экономикалық тиімділігін есептеу 

әдістемесі. 

Істей алу керек: бөлшектерді механикалық өңдеудің әртүрлі түрлеріне 

арналған күштік құрылғыларды таңдау және есептеу, УС элементтерінен 

қарапайым станоктық құрылғыларды Жинау, технологиялық жабдықтарды 

қолданудың экономикалық тиімділігін есептеу. 

Дағдыларға ие болу: құрылғылардың қажетті дәлдігін есептеу, негіздеуші және 

үйлестіруші құрылғыларды таңдау, қысқыш құрылғылардың бекіту күштерін 
есептеу, 

Құзыретті болу: өндірістегі қазіргі заманғы өңдеу түрлерінің құрылымы мен 

даму үрдістері туралы білімді қалыптастыру. 

ZhT 4310 

Жинақтау 

технологи

ясы 

БП/ТП емти

хан  

7 5 Машина 

бөлшектері, 

машина 

және 

механизм 

теориясы 

пән бойынша 

білім тезисті 

жазу үшін 

қажет. 

Білу: құрастыру кезінде бөліктер бір-біріне қатысты қозғалыссыз немесе 

қозғалмалы түрде қосылады. Мұндай қосылыстарды бөлшектеуге болады, 

мысалы, бөлікті, түйінді ауыстыру үшін (жылжымалы және өтпелі қону, 

бұрандалы қосылыстар) және бөлшектеу мүмкін болмаған кезде, кез-келген 

элементті (тойтармалы, дәнекерленген, жабысқақ...). 

Істей алу: құрастыру Негізгі базалар – түйісетін беттерді байланыстыру арқылы 

біріктірілген құрастыру бірліктері мен бөлшектерін біріктіруден тұрады. 

Мұндай беттер бөлшектердің бір-біріне қатысты орнын анықтайды, ең 

дәлдікпен орындалады және көбінесе машинаның сапасын анықтайды. 

Осылайша, станоктың калибрі төсектің бағыттаушы беттеріне орнатылады және 
олар арқылы бір бағытта жүре алады. Калибрдің қозғалысының дәлдігі (түзулігі) 

осы төсек беттерінің дәлдігіне байланысты болады – машина сапасының 

маңызды сипаттамаларының бірі. 

Дағдыларға ие болу: құрылғылардың қажетті дәлдігін есептеу, базалық және 

үйлестіруші құрылғыларды таңдау, қысқыш құрылғылардың бекіту күштерін 

есептеу, 

Құзыретті болу: өндірістегі қазіргі заманғы өңдеу түрлерінің құрылымы мен 

даму үрдістері туралы білімді қалыптастыру. 

DAP 4308 

Диплом 

алдындағ

ы 
практика 

БП/ЖО

ОК 

есеп 8 18 Өндірістік 

тәжірибе11 

Бітіру 

біліктілік 

жұмысын 

ресімдеу 

Білуге тиіс: кәсіпорынның ұйымдық құрылымы, кәсіпорынның әрбір 

бөлімшесінің функциялары және олардың өзара байланысы; кәсіпорынның ішкі 

тәртіп ережесі; Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережесі; учаске шеберінің 

құқықтары мен міндеттері; учаскенің өндірістік жоспары және оның 
орындалуын ұйымдастыру, учаскенің негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері; учаскедегі еңбекті ұйымдастыру нысаны; бөлшектерді дайындау 

технологиясын сақтаудағы, жұмысты орындау қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 

шебердің рөлі.; жұмысқа қабылдаудағы, жұмысшыларды орналастырудағы 

және оларға тапсырмаларды берудегі шебердің рөлі, шеберді жұмысшылардың 



 

тапсырмаларын орындауды бақылау; шебердің Еңбек және өндірістік тәртіпті 

бұзушылармен жұмысы, учаскедегі тәрбие жұмысы; 

Меңгеруі керек: кәсіпорын құрылымының сызбасын құру, оның негізгі және 

көмекші бөлімдерінің өзара байланысын, оларды басқару жүйесін көрсету; 

кәсіпорында қолданылатын ішкі тәртіп ережелерін қысқаша баяндау; 

технологияны жетілдіру, жаңа техниканы игеру бойынша кәсіпорын шешетін 

негізгі міндеттерді тұжырымдау; 

тапсырмаға сәйкес диплом алдындағы практика бойынша есепті орындау үшін 

қажетті материалды таңдаңыз. 

Дағдыларға ие болу: материалдарды жинау шеңберінде бұйымдарды 
механикалық өңдеу және жинау мәселелерін кешенді шешу, курстық және 

дипломдық жобалауды орындау, әртүрлі конструкторлық-технологиялық 

құжаттамалармен, анықтамалық және патенттік әдебиеттермен жұмыс істеу; 

өндіріс жағдайында конструкторлық, технологиялық және ұйымдастыру-

экономикалық міндеттерді шешу. 

Құзыретті болу: дипломдық жұмысты/дипломдық жобаны жазу үшін 

жабдықтар жүйесін пайдалану және зерттеу мәселелерінде. 
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Дипломды

қ 

жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 
немесе 

кешенді 

емтиханд

ы 

дайындау 

және 

тапсыру 

 МҚА 8 12  Бітіру 

жұмысын 

орындау және 

қорғау 

Білуге тиіс: кәсіпорында дайындау өндірісінің мүмкіндіктері мен 

технологиялық процестері, жаңа бұйымдар өндірісін конструкторлық және 

технологиялық дайындау тәртібі; металл кесетін, құрастыратын, қосалқы және 

көтергіш-көлік жабдықтарын, технологиялық жабдықтарды қолданудың 

технологиялық мүмкіндіктері мен салалары; бөлшектерді механикалық өңдеудің 

үлгілік технологиялық процестері; 
Істей алу керек: дайындамаларды алу әдісін таңдау, бөлшектерді механикалық 

өңдеудің және машиналарды құрастырудың технологиялық процестерін әзірлеу; 

қолданыстағы және жаңадан жобаланатын технологиялық процестердің 

технологиялық-логикалық және техникалық-экономикалық талдауын орындау; 

металл кесетін станоктардың технологиялық жабдықтарын, бөлшектері мен 

тораптарын, кесу және өлшеу құралдарын құрастыру; цех учаскесінде жұмысты 

ұйымдастыру. 

Дағдыларға ие болу: материалдарды жинау шеңберінде бұйымдарды 

механикалық өңдеу және жинау мәселелерін кешенді шешу, курстық және 

дипломдық жобалауды орындау, әртүрлі конструкторлық-технологиялық 

құжаттамамен, анықтамалық және патенттік әдебиетпен жұмыс істеу; өндіріс 
жағдайында конструкторлық, технологиялық және ұйымдастыру-экономикалық 

міндеттерді шешу. 

Құзыретті болу: машина жасау саласындағы өндіріс жүйелерін пайдалану 

мәселелерінде. 

 

 



 

7. Оқыту нәтижелері мен құзыреттер арасындағы өзара байланыс 

 

 Оқу нәтижесі (түлек дайын болуы керек) 

ОН1 Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді 

тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану 

(әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндер 

саласында базалық білімі бар 

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, 

ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ9, ӘҚ10 

ОН2 Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу, кәсіби қызмет 

саласында ақпараттық технологияларды пайдалану 

дағдылары бар 

ӘҚ5, ӘҚ7, КҚ4,  

ОН3 Жеке тұлғаны қалыптастыру, оның бостандығы және 

өмірді, мәдениетті, қоршаған табиғи ортаны сақтау үшін 

жауапкершілігі шарттарына ие 

ӘҚ2, ӘҚ6, ӘҚ11, КҚ1 

ОН4 Білімді практикада қолдану қабілетіне ие, оның ішінде 

үлгілік кәсіптік тапсырмалардың мате-матикалық 

модельдерін құра білу және оларды шешу тәсілдерін таба 

білу, алынған математикалық нәтиженің кәсіби 

(физикалық) мағынасын түсіндіре білу 

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ8, ӘҚ9, 

КҚ18  

ОН5 Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының 

негіздерін іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-

құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын 

меңгеру, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен 

заңнамасының негіздерін білу 

ӘҚ4, ӘҚ10, КҚ2, КҚ3, 

КМҚ8 

ОН6 Соққы әсерін ескере отырып, статикалық және 

динамикалық жүктемелер кезінде конструкцияның 

өзекті элементтерінің беріктігіне, қаттылығына және 

орнықтылығына есептерді, сызбаларды құру үшін 

конструкторлық құжаттаманы орындау және ресімдеу 

қағидаларын әзірлейді 

КҚ5, КҚ6, КҚ7, КҚ8, 

КҚ10, КҚ11, КМҚ1, 

КМҚ4, КМҚ5, КМҚ6, 

КМҚ9 

ОН7 Конструкциялық материалдардың, металдардың, 

дайындамаларды алудың технологиясын, бөлшектерді 

алу мен өңдеудің технологиялық әдістерін таңдауды, 

жоғары сапаны қамтамасыз етуді, материалдарды 

үнемдеуді жобалайды 

КҚ5, КҚ6, КҚ7, КҚ8, 

КҚ10, КҚ11, КҚ16, КҚ18, 

КМҚ2, КМҚ3, КМҚ7, 

КМҚ10 

ОН8 Арнайы пәндерді оқу кезінде химия заңдарын қолдану, 

сұйықтықтың еруі мен қозғалысымен байланысты 

техникалық Гидромеханика заңдары мен есептеу 

әдістерін зерттеу; гидравликалық машинаның типтері, 

құрылымдары мен сызбаларын зерттеу, құрылымын 

анықтау 

ӘҚ2, ӘҚ11, КҚ6, КҚ12, 

КҚ13,КҚ20,,КМҚ2, КМҚ3, 

КМҚ8 

ОН9 Механизмдерді, механикалық тетіктерді, 

жұдырықшаларды, тісті жүйелерді жобалайды, 

құрастыру бірліктерін дайындаудың дәлдігін 

қамтамасыз етеді, құрастыру негіздерін және тораптар 

мен машиналардың жұмыс істеу критерийлерін 

зерттейді 

ӘҚ10, КҚ2, КҚ3, КҚ5, 

КҚ7, КҚ8, КҚ14, КҚ15, 

КҚ17, КМҚ3, КМҚ7,  

ОН10 Металл бұйымдарының, дәнекерленген 

қосылыстардың, беткі жабындардың сапасын 

бағалайды, сондай-ақ металл кесетін станоктарда 

бөлшектерді механикалық өңдеуді жақсарту бойынша 

іс-шараларды әзірлейді, тозу механизмі туралы негізгі 

КҚ5, КҚ6, КҚ9, КҚ10, 

КҚ11, КҚ20, КМҚ3, КМҚ7 



 

ұғымдарды, механикалық бұзылулардың түрлерін 

біледі 

ОН11 Инженерлік-техникалық міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолданады; өнімнің талап 

етілетін сапасын және материалдарды, кескіш құралдарды 

кесу процестерін қамтамасыз етуге талдау және бағалау 

жүргізеді 

КҚ3, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

КҚ10, КҚ11, КҚ13, КҚ20 

ОН12 Машина жасау өндірісінің конструкторлық, технологиялық 

және ұйымдастырушылық мәселелерін шеше отырып, 

білімді кәсіби деңгейде қолданады 

 КҚ8, КҚ9, КҚ16, КҚ17, 

КМҚ1, КМҚ4, КМҚ6, 

КМҚ9 

ОН13 Машина жасау өндірісінің сапа жүйесін зерттеу 

принциптерін, өнім сапасын қамтамасыз етуді, сапаны 

қамтамасыз ету жүйелерінің әртүрлі түрлерін қолданады, 

өндірісте техникалық бақылау мен талдауды жүзеге 

асырады 

КҚ2, КҚ3, КҚ8, КҚ9, 

КҚ16, КҚ17, КМҚ1, 

КМҚ4, КМҚ6, КМҚ9 

ОН14 Машина жасау өндірісінің жұмыс принциптерін, негізгі 

элементтердің ұзақ мерзімділігін, күш тораптарының ұзақ 

мерзімділігін, машиналар мен жабдықтар саласындағы 

теория мен практиканың дамуының негізгі үрдістерін 

түсінуді, бөлімше қызметінің процесі мен нәтижелерін 

талдауды, мәселелерді шешуді, тәуекелдерді бағалауды 

және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдауды 

түсінеді 

КҚ5, КҚ7, КҚ8, КҚ9, 

КҚ12, КҚ13, КҚ14, КҚ15, 

КҚ16,КҚ19, КМҚ1, КМҚ3, 

КМҚ7 

ОН15 Іскерлік және кәсіпкерлік дағдыларға, еңбекті қорғау 

жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерге ие, өндірістегі 

зиянды және қауіпті заттардан қорғаудың әдістері мен 

құралдарын қолданады, кәсіпкерлік ойлауды дамытады, 

жоғары білікті бәсекеге қабілетті маман, еңбек нарығының 

өзгерістеріне икемді бейімделуге қабілетті көп жақты тұтас 

тұлға болып табылады 

ӘҚ3, ӘҚ8, ӘҚ10, ӘҚ11, 

КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ19, 

КМҚ5, КМҚ6,КМҚ10  

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде 

 

№ Іс-шара түрі 
ООД 

(бакалавр) 

БД 

(бакалавр) 

 

ПД 

(бакалавр) 

 

ECTS 
Сағат 

саны 

1 Теориялық оқыту 56 108 39 203 6090 

2 Практика   4 21 25 750 

3 МАК   12 12 360 

 Всего: 56 112 72 240 7200 



 

 


