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1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 
Магистранттардың кәсіби практикасы жоғары білімі бар кадрларды 

даярлау бағытындағы негізгі білім беру бағдарламасының ажырамас бөлігі 
болып табылады: 7M071 Инжинерия және инженерлік іс. 

Кәсіби практика «7M071 Инжинерия және инженерлік іс» бағыты 
бойынша кәсіптік оқытудың маңызды құрамдастарының бірі болып табылады. 
Бұл теориядан алған білім мен дағдыларды күнделікті кәсіби инженерлік 
қызметке көшірудің тиімді механизмі. Оқыту жүйесінде негізгі элемент бола 
отырып, кәсіби тәжірибе магистранттарға кәсіби таңдаудың дұрыстығын 
тереңдетуге, оқу үрдісінде алынған теориялық білімдерді меңгеруге, болашақ 
мамандықтың кәсіби маңызды қасиеттерін анықтауға көмектеседі. Ұйымның 
бірегей мүмкіндіктерін пайдалана отырып, оқу үдерісінде магистранттардың 
білімін және дағдыларын нақты салалардың жағдайына бейімдеуге болады. 

Кәсіби практика магистранттардың оқу үрдісінде алған теориялық және 
практикалық білімдерін кеңейтуге және нығайтуға, таңдаған білім беру 
бағдарламасында практикалық дағдыларды игеруге және жетілдіруге және 
болашақ кәсіби инженерлік қызметке дайындалуға бағытталған. Бұл 
магистранттың оқып-үйренуінің белсенді жеке түрі, оның барысында жеке 
жоспарлар мен тапсырмаларға негізделе отырып, өз бетінше жұмыс істеу 
дағдылары жасалады. 

 
1.1 Оқу процессінде кәсіби практиканың орнын анықтау 

 
Кәсіптік практика кәсіптік жоғары білімнен кейінгі кәсіптік білім берудің 

негізгі білім беру бағдарламасының оқу процесінің маңызды бөлігі болып 
табылады және Мемлекеттік білім берудің міндетті стандарттарының 
талаптарына сәйкес білім берудің барлық түрлерінің жұмыс оқу жоспарларына 
енгізілген 

Кәсіптік практиканың негізгі мазмұны мамандардың кәсіптік қызметіне 
сәйкес келетін ұйымдарда немесе оқу орындарында тәжірибелік, білім беру 
немесе өндірістік тапсырмаларды жүзеге асыру болып табылады. Кәсіби 
тәжірибе теориялық білімдерді тәжірибелік сабақтармен тиімді түрде 
біріктіруге мүмкіндік береді және магистранттарды таңдалған білім беру 
бағдарламасына тән дағдылар мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған 

Кәсіби практиканың басталу және аяқталу күні академиялық күнтізбеге, 
жұмыс оқу жоспарына және білім беру бағдарламасына сәйкес 
магистранттардың кәсіби тәжірибелерін өткізу кестесінде белгіленеді. 

 
№ Кадрларды даярлау 

бағытының шифры, атауы  
Курс Жұмыс оқу жоспары 

бойынша практика атауы 
Кредит  

бойынша 
практика 
ұзақтығы 

1 7М071 –  Инжинерия және 
инженерлік іс 

2 Педагогикалық практика 4 
2 Зерттеу практика 12 
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1.2 Кәсіби тәжірибенің мақсаты мен міндеттері 
 
Кәсіптік практиканың мақсаты – инженерлік қызметке оңтайлы 

уәждеме жасау және магистранттардың кәсіптік құзыреттілігін дамыту, оқыту 
бейініне сәйкес пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін инженерлік жобалауға 
дайындықты қамтамасыз ету және инновациялық білім беру технологияларын 
қолдана отырып тренингтердің әртүрлі түрлерін жүргізу; конструкторлық, 
сындарлы жұмыстарды орындау дағдыларын қалыптастыру; ғарыш техникасы, 
технология және теориялық білімді шоғырландыру, зерттеу мәселелерін шешу 
үшін шығармашылық дағдыларды игеру. 

Кәсіби практиканың міндеттері: ЖОО шарттарыда инженерлік жұмыс 
тәжірибесін жинақтау; магистранттардың инженерлік қызметтің тұтас 
көзқарасын қалыптастыру, инженерлік қызметтің, ғарыш жүйелерінің және 
ғарыштық технология мекемелерінің құрылымдарында білімалушылардың 
тұтас көзқарасын қалыптастыру; инженердің жеке және кәсіби қасиеттерін 
дамыту; магистранттың және өндірістік топтың жеке басын зерделеудің 
диагностикалық әдістері мен эмпирикалық әдістерін дамыту; ғарыштық 
технологиялардың, технологиялық кәсіпорындардың жетістіктерін зерттеу. 

1.2.1 Педагогикалық практика  
Педагогикалық практика магистранттың білім беру мекемесінің оқу 

үрдісімен танысуына, болашақ кәсіптік қызметтің жағдайына бейімделуіне 
бағытталған. 

Педагогикалық практика оқу жылының академиялық күнтізбесіне және 
оқу семестрінің басында оқу бағдарламасына сәйкес университеттегі оқудан 
бөлек жүргізіледі. 

Педагогикалық практиканың мақсаты – магистранттарды педагогикалық 
шеберліктың дағдылары мен қабілеттерін дамыту және оларды болашақта 
кәсіби қызметте қолдану. 

Педагогикалық практиканың міндеттері: 
- магистрлік бағдарламалары пәндерін оқу процесінде магистранттардың 

алған білімдері, қабылеттілігін және икемділігін бекіту; 
- сабақ өткізудің әртүрлі нысандарын дайындау және өткізу әдістемесін 

игеру; 
- оқытуды талдау әдіснамасын меңгеру; 
- заманауи ақпараттық технологиялар туралы идеяларды қалыптастыру; 
- өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын меңгеру, 

магистрлердің ғылыми-педагогикалық қызметін белсендіруге жәрдемдесу. 
Сондықтан, педагогикалық тәжірибе барысында магистрант келесі 

дағдыларды меңгеруі тиіс: 
- оқу сабақтарын жобалау және ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

жұмыстарды орындау; 
- аудитория алдында сөйлеу және оқу процессінде шығармашылық 

атмосфераны құру; 
- педагогикалық қызметте туындайтын қиындықтарды талдау және 

оларды шешу жөніндегі іс-шаралар жоспарын қабылдау; 
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- тәуелсіз психологиялық-педагогикалық зерттеулер; 
- процесті өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау және педагогикалық 

қызметтің нәтижесі. 
Педагогикалық тәжірибенің нәтижесінде магистрант келесі дағдыға ие 

болуы керек: 
- әдістемелік әдебиеттермен жұмыс жасау, оқу үшін қажетті оқу 

материалдарын шығармашылық таңдау; 
- магистранттардың оқу материалдары, психологиялық және 

педагогикалық ерекшеліктері мақсаттарына және мазмұнына сәйкес келетін 
оқыту әдістері мен құралдарын таңдау; 

- магистранттардың танымдық жұмысын жоспарлау және оны 
ұйымдастыру қабілеттілігі. 

1.2.2 Зерттеу практика 
Зерттеу тәжірибесінің мақсаты: 
- ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми және патенттік 

әдебиеттерді сараптамалық шолу; 
- ғарыштық өндірісте пайдаланылатын заманауи ғылыми және / 

технологиялық жабдықтармен жұмыс істеу дағдыларын игеру; 
- зерттелген тақырып бойынша түпнұсқа ғылыми ұсыныстар мен 

ғылыми идеяларды дамыту; 
- тәуелсіз ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру, сондай-

ақ ғылыми топтардың құрамында жұмыс істеу. 
- магистранттарды білімалушылармен әртүрлі ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының маңызды практикалық дағдыларын қалыптастыру; Білім 
беру бағдарламасына сәйкес магистранттың біліктілік сипаттамаларына 
сәйкес келетін магистранттардың нақты, ғылыми, кәсіби дағдыларын 
қалыптастыру. 

Зерттеу практикасы оқу жылының академиялық күнтізбесі және оқу 
бағдарламасы көктемгі семестрдің басында университетте оқудан бөлек 
жүргізіледі. 

Зерттеу практикасының міндеттері: 
Зерттеу практикасының міндеті мынадай сипатты шешу біліктілік пен 

дағдыларын алуға бағытталған: 
- өздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін, сондай-ақ ғарыштық 

техникасы мен технологиясының тиісті салаларындағы жетекші сарапшылар 
мен ғалымдарды талдауға және сыни бағалай білуге; 

- ғылыми басымдықтарды айқындауға, сондай-ақ тиісті ғылыми 
проблемаларды және мәселелерді тұжырымдау; 

- таңдалған тақырыпты ғылыми зерттеудің өзектілігін, теориялық және 
тәжірибелік маңыздылығын негіздеу және тұжырымдау; 

- әзірленген бағдарламаға сәйкес тәуелсіз зерттеу жүргізу мүмкіндігін 
дамыту және жетілдіру; 

- әзірленген бағдарламаға сәйкес тәуелсіз зерттеу мүмкіндігін дамыту; 
- зерттеу нәтижелерін ғылыми баяндама, мақала, баяндама немесе 

диссертацияның жеке бөлімдері түрінде ұсыну дағдысын меңгеру. 
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1.3 Пререквизиттер 
 

№ Кадрларды 
даярлау 

бағытының 
коды және 

атауы  

Білім беру 
бағдарламасының 

тобы 

Пререквизиттер 

1 7М071 – 
Инжинерия 
және 
инженерлік іс 

7М07146 – 
Ғарыштық техника 
және 
технологиялар  

Педагогикалық практикасының пререквизиты: 
Ғарыштық аппараттар. Микропроцессорлар және 
микропроцессорлық жүйелер. Борттық ғарыштық 
радио-аппаратураның микротолқынды 
құрылғыларының кешенді миниатюризациясы. 
Чиптегі жүйелерді жобалау  үшін CAD құралдары. 
ШҒА борттық жүйелері. Мехатрондық ж/е 
робототехникалық құрылғылардың электрлік, 
гидравликалық жетектері.  

   Зерттеу практикасының пререквизиты: 
Ұшақ аппараттарының диагностикасы және 
тестіленуі. Техникадағы ғылыми-сиымды 
технологиялар. Мехатронды, робототехникалық 
жүйелерді моделдеу. Тәжірибелерді жоспарлау 
модельдері мен әдістері Борттық ғарыштық радио-
аппаратураның микротолқынды құрылғыларының 
кешенді миниатюризациясы. Ғарыш саласындағы 
кәсіпорындардың ресурстарын заманауи жоспарлау 
және басқару. 

 
1.4 Практикадан өту нәтижесінде магистранттың қалыптасу құзыреті  

 
Кәсіптік практика тәжірибелік сабақтар нәтижесінде қалыптасқан келесі 

құзыреттілік түрлерін қамтиды: 
 

№ Кадрлард
ы даярлау 
бағытыны
ң шифры, 

атауы 

Практик
а түрі 

Компетенция Кәсіптік қызмет саласы 

1 7М071 – 
Инжинерия 
және 
инженерлік 
іс 

Педагоги
калық 

механикалық және робототехникалық 
жүйелердің математикалық 
модельдерін, олардың шағын 
жүйелерін және жеке элементтері мен 
модульдерін, соның ішінде 
ақпараттарды, электромеханикалық, 
гидравликалық, электрохимиялық, 
электрондық құрылғылар мен 
компьютерлік құралдарды жасау 
мүмкіндігін береді. 
Біліктілігі: 
  - сабақ өткізудің әртүрлі нысандарын 
дайындау және жүргізу әдістемесін 
әзірлеу; 

- Ғарыш техникасы мен 
технологиясы саласындағы 
ғылыми-зерттеу жұмыстары; 
- Ғылыми-өндірістік және 
өндірістік мекемелерде 
инженерлік-басқарушылық 
қызмет; 
- Ғарыш техникасы мен 
технологиясы саласындағы 
мамандандырылған 
қызметтер саласында жұмыс 
істеу; 
• ЖОО-да және арнайы 
колледждерде оқыту. 
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- тренингтер өткізу; 
аумақтық және секторлық кешендер 
мен объектілердің дамуын бақылау 
және болжау үшін геоақпараттық 
жүйелерді, кеңістіктік деректер 
инфрақұрылымын, кеңістіктік 
ақпараттарды, деректер базаларын 
және картографиялық бейнелерді 
сақтау, өңдеу және тарату. 

  Зерттеу Оқу саласында жаңа жетістіктерге қол 
жеткізе білу, ғылыми зерттеулер 
саласында өз білімін кеңейту және 
тереңдету. 
Біліктілігі: 
- Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш 
жүйесінің деректерін қабылдау және 
өңдеу; 
- тәуелсіз ғылыми геоақпараттық 
зерттеулерді тұтастай алғанда немесе 
бакалавриатта жұмыс істейтін арнайы 
бөлімде қолданылатын қазіргі заманғы 
ақпарат, жаңа технологиялар мен 
жабдықтарды пайдаланумен, сондай-ақ 
қолданбалы бағдарламалардың 
нұсқалары, олардың эволюциясы және 
негізгі сипаттамалары туралы ақпарат 
жинау арқылы жүргізеді. 

- Ғарыш техникасы мен 
технологиясы саласындағы 
ғылыми-зерттеу жұмыстары; 
- Ғылыми-өндірістік және 
өндірістік мекемелерде 
инженерлік-басқарушылық 
қызмет; 
- Ғарыш техникасы мен 
технологиясы саласындағы 
мамандандырылған 
қызметтер саласында жұмыс 
істеу; 
• ЖОО-да және арнайы 
колледждерде оқыту. 
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2 ҰЙЫМДАСТЫРУ, БАСҚАРУ ЖӘНЕ ПРОФЕССИОНАЛДЫҚ 
ПРАКТИКА ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ 

 
2.1 Кәсіби практиканы ұйымдастыру 

 
Екінші курста «Ғарыштық техника және технологиялар» білім беру 

бағдарламасының ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша педагогикалық 
және зерттеу практикалары ұйымдастырады, 

Практиканың жалпы әдістемелік нұсқауын кафедра жүзеге асырады. 
Бөлімнің міндеттері тәжірибе бағдарламасын жүзеге асыруды қамтамасыз ету 
және оны жүзеге асырудың жоғары сапасы; тәжірибелі оқытушыларды 
тәжірибе жетекшілері практиканың мақсатын, мазмұны мен тәртібін 
түсіндіруге арналған ретінде анықтау; интерндерді интернатура 
бағдарламасымен қамтамасыз ету; практикалық практиканың магистранттары 
мен оқытушылары-менеджерлері; кафедраның магистранттары үшін 
практикалық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу, оның шарттары мен 
мазмұнын сақтауға мониторинг жүргізу. 

Кәсіптік практиканың мақсаты – кемшіліктерді анықтау және жою, 
сондай-ақ магистранттарға тәжірибелік көмек көрсету практикалық 
бағдарламаларды жүзеге асыру. 

Тағылымдамадан өтуді университеттің тәжірибе жетекшісі, профессор-
оқытушылар құрамының жауапты кәсіптік тәжірибесі, кафедра меңгерушісі, 
мансап бөлімінің өкілдері және ЕҰУ-дың іскерлік серіктестігі жүзеге асырады. 
Нұсқаушы анықталған кемшіліктерді жою үшін жедел әрекет етуі керек. 
Магистранттардың сабаққа қатысу туралы ведомстволық есебі кафедрадан 
тәжірибе жетекшісі болып табылады. 

Тәжірибенің барлық түрлерін ұйымдастыруды кафедра меңгерушісі 
тағайындаған жауапты оқытушы жүзеге асырады. Бұдан басқа, практиканың 
әрбір түріне кафедрадан және кәсіпорыннан басы тағайындалады. 

Кафедрадан тәжірибе жетекшілері келесі жұмыстарды орындайды: 
• практиканы бастамас бұрын, магистранттың қабылдауына қажетті 

дайындықты жүзеге асыру үшін кәсіпорынға барыңыз; 
• Магистранттардың практикадан өтуіне дейін барлық 

ұйымдастырушылық іс-шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету (тәжірибе, 
қауіпсіздік және т.б. туралы нұсқаулық); 

• практиканың мазмұнын оқу бағдарламалары мен бағдарламаларына 
қатаң сәйкестікті қамтамасыз ету; 

• магистранттарға оқу жоспарлары мен бағдарламалары негізінде 
тәжірибелік негізде кәсіпорыннан тәжірибе басшыларымен, кәсіпорынның 
ұйымдық құрылымы, оның жұмысы, экономика, технология және өндіріс 
менеджменті, еңбек және қоршаған ортаны қорғау, стандарттау және т.б. 
туралы лекциялар ұйымдастыру; 

• кәсіпорынның магистранттары үшін қалыпты жұмыс және тұрмыстық 
жағдайларды қамтамасыз ету, магистранттармен еңбек қорғау және қауіпсіздік 
техникасы бойынша брифингтер өткізу; 
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• практиканттардың ішкі еңбек нормаларына сәйкес келетіндігін 
тексеріледі; 

• практикалық сабақтар негізінде ғылыми тәжірибе алу және ғылыми 
магистранттык конференцияларды дайындау кезінде кредиттерді қабылдау 
бойынша комиссия жұмысына қатысу; 

• тәжірибе бойынша магистранттың есептерін қарастырып, олардың 
жұмысына кері байланыс беріп, кафедра меңгерушісіне тәжірибе туралы 
жазбаша есеп беріп, магистранттардың тәжірибелік сабақтарын жетілдіруге 
қатысты ескертулер мен ұсыныстарды ұсынсын. 

Тәжірибенің негізінде ұйым басшысының бұйрығымен кәсіпорынның 
басшысы тағайындалады, оның міндеттері: 

• университеттің жетекшісімен тығыз байланыста магистранттардың 
тәжірибеден өтуін ұйымдастыру; 

• магистранттарды белгілі бір жұмыс орнында ұйымдастыруды, 
технологиялық процестерді, жабдықтарды, техникалық құралдарды және 
оларды пайдалануды, өндіріс экономикасы, қорғаныш және т.б. жұмысын 
таныстыру; 

• тыңдаушылардың жұмысын үздіксіз бақылау, осы жерде 
тапсырмаларды орындауға көмек көрсету; 

• озық тәжірибелермен және ақпараттық технологиялармен, сондай-ақ 
өндіріс мәселелері бойынша кеңестермен танысу; 

• Магистранттарды қауіпсіз жұмыс істеу тәжірибесінде оқыту; 
• мониторинг және есеп беру; 
• Тағылымдамадан өту бағдарламасының орындалуы және жеке 

тапсырмалар және олардың жұмысқа деген көзқарасы туралы ақпаратты 
қамтитын магистранттардың өндірістік сипаттамаларын қалыптастыру. 

Әртүрлі типтегі тәжірибені ұйымдастыру бойынша өткізілетін іс-шаралар 
төмендегідей. 

Педагогикалық практика екінші семестрден кейін жүргізіледі, ал үшінші 
семестрден кейінгі зерттеу практикасы келесідей түрде ұйымдастырылады. Оқу 
жылының соңында кафедра университеттің мансаптық және бизнес серіктестігі 
бөліміне практика үшін кәсіпорындармен және ұйымдармен келісім-шарт 
жасасу туралы ұсыныстар береді. Мамыр-маусымда келісім-шарттарды тіркеу 
жүргізіледі. Сәуірде кәсіптік практика көшбасшылары магистранттардың 
назарын кәсіптік тәжірибе базаларының тізімін және әрбір кәсіпорынға 
жіберілген магистранттар санына жеткізеді. Тиісті курстар топтарының 
жетекшілері магистранттардың әр тәжірибелік базасына индикативті бөлу 
тізімдерін құрастырады, курстарға арналған бірыңғай формасы, фирманың аты-
жөні және толық аты-жөні әліпбилік тәртіппен көрсетіледі. Магистранттарды 
тағылымдамадан өту негіздері бойынша соңғы шешімді кафедра меңгерушісі 
тәжірибе жетекшілерімен бірге жүзеге асырады. 

Педагогикалық тәжірибесі қыркүйек айында жүргізіледі. Осыған 
байланысты практикаға тапсырыс тамыз айының соңында жасалады. Ғарыштық 
технологиялар және технологиялар кафедрасында бакалавриатта 
педагогикалық практикасы тәжірибе жетекшісінің басшылығымен тәжірибе, 
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оқыту және құжаттаманың жеке тапсырмаларын орындайды, сабаққа қатысады 
және сабақ жүргізеді. 

Құрастырылған ғылыми практика негізінде (2, 3 жақты келісім-шарт) 
негізінде факультет деканы және тағылымдаманың жетекшісі қол қойған 
презентацияны (практиканың басталуына 3 апта бұрын) дайындайды, 
тағылымдаманың басын, түрін, орнын және мерзімін көрсетеді. Ұсыныс 
білімалушылардың тағылымдамадан жазбаша растауын қоса алады. Сонымен 
қатар, тәжірибе барысында үшінші тарап ұйымдарында практиканың 
кәсіпкерлік негізі кәсіпорыннан тәжірибе жетекшісін тағайындайды. 

Осы сәттен бастап университеттің бұйрығынсыз практиканың орнын 
өзгертуге жол берілмейді. 

Маусым айының соңында тәжірибе жетекшілері кафедра меңгерушісі 
және кафедра оқытушылары қатысатын екінші курс магистранттары үшін оқу-
әдістемелік кездесулер өткізеді. Магистратурада оқитын студенттерге есеп беру 
тәртібі мен тәртібі туралы өздерінің жауапкершіліктері туралы толық ақпарат 
беріледі. 

Кездесу барысында магистранттарды іс-тәжірибеден басталатын күнде 
кәсіпорында жинау орны, уақыты, орны анықталып, келу кезінде байланысқа 
түсетін кәсіпорын қызметкерлерінің есімдері мен телефондары көрсетіледі. 

Магистранттарға арналған кәсіпорындарда кіріспе брифинг 
ұйымдастырылып, ол тиісті түрде ресімделеді. 

Магистрант кәсіпорынның қызметкері немесе резервтік көшірме ретінде 
тәжірибеден өтуі мүмкін. Магистранттарды жұмыс орындарында жұмыс 
кезінде кәсіпорынның басқа бөлімдерінің функцияларын зерделеуге уақыт беру 
қажет. Бұл үшін магистранттар тәулігіне 1-2 сағат немесе практиканың соңында 
3-5 күн қажет. Егер магистранттар дубль ретінде жұмыс істесе, онда олар 
бірліктің басшылығымен келісе отырып, дәйекті түрде, олар білетін болса, 
технологиялық процестің барлық операцияларын зерделеу үшін бір жұмыс 
орнынан екіншісіне көшу керек. 

Кәсіпорындағы магистранттардың күнделікті жұмысын басқару және оны 
қадағалауды кәсіпорын қызметкерлері жүзеге асырады. Тәжірибе 
бағдарламасын іске асыруды жүйелі басқару және бақылауды кафедраның 
тәжірибе жетекшісі жүзеге асырады. 

Зерттеу практикасының негізі магистранттардың болашақ жұмыс орнына 
жиі сәйкес келеді. Сондықтан, диссертациялық жобаның тақырыбы кәсіпорын 
басшылығымен келісілуі мүмкін. Егер ұйым магистрлік диссертация 
тақырыбын ұсына алмаса, онда бұл мәселені кафедра шешеді. Кез-келген 
жағдайда «6M0746 - Ғарыштық технология және технология» білім беру 
бағдарламасының әрбір бакалавры кафедра оқытушыларының біреуінің 
(олардың оқу жүктемесіне сәйкес) жетекшілігімен диссертацияны орындайды. 

Екінші және сегізінші семестрден кейін жүргізілген далалық сынақтар 
келесідей ұйымдастырылады. Өндірістік жылдың соңында кафедра 
кәсіпорынның өндірістік бөліміне практика үшін кәсіпорындармен және 
ұйымдармен келісім-шарт жасасу туралы ұсыныстар береді. Желтоқсан мен 
қаңтар айларында келісімшарттардың орындалуы. Ақпан айында 
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тағылымдаманың жетекшілері магистранттардың назарын тәжірибе базалары 
мен әрбір кәсіпорынға жіберілген магистранттардың санына аударады. Сәуір 
айында тиісті курстар топтарының ақсақалдары әр тәжірибе базасына, 
курстарға арналған формаға, фирмаға және алфавиттік тәртіпте толық аты-жөні 
көрсетіле отырып, оқушылардың үлестірімін бөлу тізімдерін құрайды. 
Магистранттарды тәжірибе базаларына бөлу туралы соңғы шешімді кафедра 
меңгерушісі тәжірибе жетекшілерімен бірге жасайды. Бір кәсіпорынға 
практикалық сабаққа жіберілген топтағы оқушылар саны кемінде 5 адам болуы 
керек. 

Жұмыс тәжірибесі маусым-шілде айларында өтеді. Осыған байланысты 
практиканы өту туралы бұйрықтар мамыр айында қабылданады. Осы сәттен 
бастап университеттің бұйрығынсыз практиканың орнын өзгертуге жол 
берілмейді. 

Мамырдың (маусымның) соңында тәжірибе жетекшілері екінші және 
үшінші курс магистранттармен әдістемелік және әдістемелік кездесулер 
өткізеді, онда кафедра меңгерушісі және кафедра оқытушылары қатысады. 
Магистранттар өтпелі кезеңде өздерінің міндеттері туралы және есепті 
құрастыру тәртібі туралы егжей-тегжейлі үйретеді. 

Кездесу барысында практика басталған күні кәсіпорында оқитын 
магистранттарды жинау уақыты мен орны анықталып, сайтқа келгеннен кейін 
байланысқа түсетін кәсіпорындар қызметкерлерінің есімдері мен телефондары 
көрсетіледі. 

Кәсіпорындарда магистранттарға арналған кіріспе брифинг 
ұйымдастырылып, ол тиісті түрде құжатталған. 

Магистрант кәсіпорынның қызметкері немесе сақтық көшірме ретінде 
тәжірибеден өтуі мүмкін. Магистранттар жұмыс орнында жұмыс жасағанда, 
кәсіпорынның басқа бөлімдерінің функцияларын зерделеуге уақыт беруі керек. 
Бұл үшін магистранттарға тәулік бойы 1-2 сағат немесе практиканың соңында 
3-5 күн беріледі. Егер оқушылар екі есе көп жұмыс істесе, олар бірліктің 
басшылығымен келісе отырып, дәйекті түрде, олар үйреніп, технологиялық 
процестің барлық операцияларын зерделеу үшін бір жұмыс орнынан екіншісіне 
көшу керек. 

Кәсіпорындағы магистранттың күнделікті жұмысын басқару және оны 
қадағалауды магистранттың тыңдаушылары бекітілген кәсіпорын 
қызметкерлері жүзеге асырады. Тәжірибе бағдарламасын іске асыруды жүйелі 
басқару және бақылауды кафедраның тәжірибе жетекшісі жүзеге асырады. 

Тәжірибелік сабақтың негізі магистранттардың болашақ жұмыс орнын 
жиі сәйкес келеді. Сондықтан жобаның тақырыбы кәсіпорын басшылығымен 
келісілуі мүмкін. Егер ұйым дипломдық жобаның тақырыбын ұсына алмаса, 
онда бұл мәселе шешіледі. Кез келген жағдайда «7М07146 - Ғарыштық техника 
және технология» мамандығының әрбір магистранты кафедра 
оқытушыларының біреуінің (олардың оқу жүктемесіне сәйкес) жетекшілігімен 
дипломдық жобаны қорғайды. 
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2.2 Кәсіби тәжірибенің базалары 
 

 
2.3 Тәжірибе жетекшісінің міндеттері/құқықтары 

(кафедрадан, практика базаларынан) 
 
Кафедрадан тәжірибе жетекшілері: 
- магистранттарды практикаға жіберер алдында барлық ұйымдастыру іс-

шараларын өткізуді қамтамасыз ету (жиналыстар өткізу, практиканы жүргізу 
туралы нұсқаулық; 

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық және 
т.б.); 

- қабылдаушы ұйымнан тәжірибе жетекшілерімен байланыс орнату және 
олармен бірге практиканың жұмыс бағдарламасын жасайды; 

- практикаға жеке тапсырмаларды үйлестіреді, магистранттарды жұмыс 
орындарына бөлу немесе жұмыс түрлеріне көшіруге қатысу; 

- оқушыларға кәсіпорынның қалыпты жұмыс және тұрмыстық 
жағдайларын қамтамасыз ету, магистранттармен міндетті еңбек және 
қауіпсіздік техникасы бойынша оқытуды бақылау және қабылдаушы ұйымнан 
тәжірибе жетекшілерімен бірге оқушылардың қауіпсіздік ережелерін сақтауына 
жауапты; 

- Ішкі еңбек нормалары мен кәсіпорын режимін интерндерге енгізуді 
қадағалау; 

- практика бағдарламасының орындалуын қадағалау және практиканың 
бекітілген шарттарына сәйкестігі; 

- қабылдаушы ұйымның тәжірибе жетекшілерімен бірлесе отырып, 
тәжірибелік бағдарламаға кіретін лекциялар (кәсіпорын тарихы, оның ұйымдық 
құрылымы, технологиялық және өндірістік басқару, еңбек және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, стандарттау, өнімнің сапасын бақылау, экологиялық, құқықтық 
және басқа да мәселелер) кәсіпорын; 

- оқушыларға өздерінің жеке тапсырмаларын орындауға әдістемелік 
көмек көрсету және тәжірибелік есептің материалдарын жинау; 

- магистранттардың тәжірибе туралы есептерін қарастырады, олардың 
жұмысы туралы кері байланыс береді және кафедра меңгерушісіне тәжірибе 
туралы жазбаша баяндама ұсынады, сонымен бірге магистранттардың 
тәжірибелік сабақтарын жетілдіру бойынша түсініктемелер мен ұсыныстар; 

- уақтылы, практикаға кредиттерді қабылдау және несиені рәсімдеу және 
бағалау арқылы комиссияға қатысады және жеке қатысады. 

1 7М071 –  Инжинерия және 
инженерлік іс 

1. «Аэроғарыштық» ҰА 
2. Байконыр айлағы 
3. АО «Ғарыштық байланыс республикалық 
орталығы» 
4. «Қазақстан Ғарыш сапары» АҚ 
5. Ғарыштық мониторинг орталығы ҒЗжТ ҰО. 
6. Ғалам ЖШС 
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Тәжірибенің жетекшісі кафедрадан магистранттық практиканың тікелей 
оқу-әдістемелік нұсқауларын ұсынады. Тәжірибені өтуге дейін, жетекші: әрбір 
магистрантқа жұмыс тәжірибесі үшін, нақты тапсырмалар, зерделенетін 
техникалық құжаттар, технологиялық әдістер, бөлшектерді, компоненттерді 
құрастырудың әдістерін және әдістерін, эксперименттерді, талдауды және 
бағалауды көрсете отырып, жалпы және жеке тапсырманы жасайды. алынған 
нәтижелерді, есепті құжаттарды дайындау және қорғау шарттарын; 
магистранттарға 30 сағат көлемінде дәрістер мен тәжірибелік сабақтар 
жүргізеді; практиканың оқу жоспары мен бағдарламасына қатаң сәйкестігін 
қамтамасыз етеді; тәжірибе мәселелерін шешуге кеңес береді; өз 
тағылымдамасына сәйкес тағылымдаманың ағымдағы бақылауын, 
оқушылардың күнделіктері туралы есептерді және тәжірибе туралы есептерді 
жүзеге асырады; тәжірибе туралы қорытынды береді және баяндамалар 
ұсынады; Магистранттық адвокация туралы есептерге қатысады. 

Кафедрадан тәжірибе жетекшісінің құқығы: 
- тәжірибе базасына жүйелі түрде бару; 
- практикаға магистранттың қатысуын бақылау; магистранттың 

стажерларына үнемі баға беріп, магистранттык күнделіктерге және оның 
күнделіктеріне тиісті баға белгілейді; 

- магистранттармен бірлесіп тәжірибе базасының жұмыс жоспарында 
өткізілген кездесулерге қатысуға; 

- тәжірибе базасының қызметкерлерімен бірге, тәжірибенің барлық 
кезеңіне магистранттардың қызметін бағалау; 

- тәжірибе базасының қызметкерлерімен бірлесіп, магистрант-
практикантарға арналған сипаттамаларды құруға қатысуға; 

- осы кезеңге ауыстыруды қамтамасыз ету үшін факультеттің 
жетекшісімен практикалық іссапарлармен танысу; 

- факультеттің жетекшісіне магистранттарды көтермелеу немесе жазалау 
практикасын қолдану; 

- практиканы ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізіңіз; 
Кәсіпорынның (ұйымның) тәжірибе жетекшісінің міндеттері / құқықтары 
Кәсіпорында (ұйымда) - магистрант тәжірибе жинаған орын - 

практиканың жетекшісі ұйымның (ұйымның) жоғары білікті мамандары 
арасында ұйымның басшылығымен бірге тиімді тәжірибе үшін қажетті 
жағдайларды (қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды қоса) мерзімін белгілеу; 
күнделікті басшылықты жүзеге асырады және магистрант-практиканттің 
қатысуын есепке алады, магистранттардың ішкі тәртіп ережелерін сақтай 
отырып, қауіпсіздік ережелеріне сәйкестігін қадағалайды; практикалық 
сабақтар және өз міндеттерін шешу бойынша тұрақты консультациялар 
жүргізеді; кәсiпорынның (ұйымның) ғарыш қызметi жөнiндегi 
консультацияларын ұйымдастырады; қажетті ақпарат пен материалдарды 
жинауға көмектеседі; орындаушы жұмысының күнделіктерінде растайды; 
магистранттің жұмыс тәжірибесінің қорытындысын жасайды (қолы мөрмен 
бекітіледі). 
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Кәсіпорынның деңгейінде және оның бөлімшелерінде ғарыш қызметі 
саласындағы кәсіптік қызметтегі практикалық мәселелерді шешуге арналған 
білім мен дағдыларды игерудегі магистранттың сипаттамаларына жауап беру 
керек; ғарыш техникасы мен технологиясын дамытудағы құзыреттілікті дамыту 
деңгейін бағалау; шығармашылық ойлау, ұйымдастырушылық және 
басқарушылық іс-әрекеттер, бастамалар мен тәртіптер, сондай-ақ бакалаврды 
дайындаудағы кемшіліктер мен кемшіліктерді атап өтті. 

Естеріңізге сала кетейік, тәжірибедегі кемшіліктерді және магистранттың 
жұмысын бағалау керек («жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», 
«қанағаттанарлықсыз»). 

Тәжірибе базасын ұйымдастыру өкілдері: 
- практиканың бағдарламасына сәйкес магистранттардың барлық жұмыс 

түрлерін орындауы бойынша міндеттерін анықтайды; 
- тыңдаушылардың құжаттамасын ағымдағы бақылауды жүргізіп, 

олардың қызметі туралы есептерді жүргізеді; 
- магистранттар-практикантар жүргізетін жұмыстардың барлық түрлерін 

бағалау; 
- профессор-оқытушылар құрамының сұранысы негізгі ұйыммен 

келісімшартты уақтылы орындауды жүзеге асырады; 
- магистранттың іс-тәжірибесін іс жүзінде бағалауға қатысады; 
- интерндерге тағайындау немесе айыппұл салу туралы ұсыныстар 

енгізуге; 
- практиканы жетілдіруге бағытталған ұсыныстар енгізіңіз. 
 

2.4 Кәсіби тәжірибе кезінде магистранттардың міндеттері/құқықтары 
 
Тағылымдамадан өту кезінде магистрант: практика алаңына уақтылы 

келіп, онымен күнделік жүргізіп, тәжірибе тапсырмасын қатаң орындауға; өрт 
қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы және санитария 
ережелерін қатаң сақтау және зерттеу; адалдықпен және шығармашылықпен 
берілген жұмысты орындау; орындалатын жұмыстарға және оның нәтижелеріне 
жауапты болуға; орындалған жұмыстың нәтижелері бойынша практиканың 
ақпаратын басшыларға күнделікті және жүйелі түрде есеп беру; уақытында 
кафедрадан тәжірибе жетекшісіне кеңес беру; тағылымдамадан (күнделікпен) 
есеп беруді кафедра меңгерушісіне уақтылы дайындау және ұсыну; прогресс 
туралы есепті уақтылы қорғауға; тәжірибе жетекшісіне кафедрадан барлық 
тапсырмаларды орындау туралы жазбаша есеп беруді уақтылы тапсыру және 
тестілеуді практикадан өткізу. 

Практиканың нақты мазмұны, негізінен, тыңдаушыға тағайындалған 
міндеттердің жиынтығы арқылы кафедраның тәжірибелі көшбасшылары және 
магистрант жұмыс істейтін кәсіпорын (ұйым) анықталады. 

Магистранттар өздерінің құзыреттілігіне байланысты мәселелерді 
шешуге және шешуге негізделген, кәсіпорынның (ұйымның) барлық 
қызметкерлері мен клиенттерімен қарым-қатынас жасау кезінде сыпайылық, 
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сыпайылық және сақтық шараларын көрсету үшін белсенді жұмысшы болу 
керек. 

Тәжірибелі қызметкердің жұмыс күні кәсіпорынның (ұйымның) жұмыс 
режиміне, кафедра мен магистранттың жұмысқа орналасуына сәйкес белгіленуі 
керек. 

Тәжірибе кезінде магистрантқа кәсіпорында (ұйымда) жұмыс істеу 
ережелері мен ішкі ережелерін зерделеу, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша нұсқаулар берілуі тиіс. 

Магистранттың құқығы бар: 
- практика бағдарламасында қарастырылмаған жұмысқа қатыспау; 
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3. КӘСІБИ ПРАКТИКА МАЗМҰНЫ 
 

3.1 Тақырыптық жоспарлау практикасы 
 

3.1.1 Педагогикалық практика 
 

№ Кадрларды даярлау 
бағытының коды 

және атауы  

Білім беру бағдарламасының 
тобы 

Практика тақырыптары  

1 7М071 – Инжинерия 
және инженерлік іс 

7М07146 – Ғарыштық техника 
және технологиялар  

1. Кафедрадағы тәрбие 
жұмысын ұйымдастыру, 
жоспарлау және есепке алу 
бойынша құжаттаманы 
зерттеу. 
2. Қоса беріліп отырған 
оқытушыға және басқаларға 
сабақ беру әдісімен танысу 
үшін қатысу. 
3. Оқу тәжірибесінің 
міндеттеріне сәйкес алынған 
материалдарды жинау, өңдеу 
және талдау бойынша 
шаралар. 
4. Сынақ сабақтарын өткізу. 
5. Тәжірибе туралы есеп. 

 
3.1.2 Зерттеу практика  

 
№ Кадрларды даярлау 

бағытының коды 
және атауы  

Білім беру бағдарламасының 
тобы 

Практика тақырыптары  

1 7М071 – Инжинерия 
және инженерлік іс 

7М07146 – Ғарыштық техника 
және технологиялар  

1. Тәжірибенің негізін ғылыми 
бағытта таныстыру және 
зерттеу. 
2. Алынған зерттеу нәтижелерін 
зерттеу және талдау жүргізу. 
3. Зерттеуде ғылыми әдістерді, 
технологияларды және оларды 
қолдануды зерттеу. 
4. Магистрлік жобаның арнайы 
бөлімдері бойынша әдебиеттерді 
жинау. 
5. Тәжірибе туралы есеп. 
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3.2 Тәжірибені оқу-әдістемелік, ақпараттық және материалдық-
техникалық қамтамасыз ету 

 
Кәсіби практиканың материалдық-техникалық қамтамасыз ету: 
1. Білім беру және ғылыми-өндірістік жұмыстар кезінде қауіпсіздік 

талаптары: 
а) «Ғарыштық техника және технологиялар» кафедрасының жеке 

электронды компьютерлерін (ДК) және бейнедисплейлік терминалды 
пайдаланушылар мен операторлар үшін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық. 

б). Ғарыштық техника және технологиялар кафедрасының оқу 
семинарларында магистранттармен зертханалық жұмыстарға арналған 
қауіпсіздік нұсқаулары. 

 
2. Ғарыштық техника және технологиялар кафедрасының арнайы 

жабдықталған зертханалары: 
- графикалық модельдеу аудиториясы, 
- компьютерлік сынып. 
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4. БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫСТАРДЫ АЯҚТАУ ҮШІН ЕСЕБІ 
ЖӘНЕ ТӘРТІБІ 

 
4.1. Магистранттардың есептік құжаттары 

 
Кәсіби практиканың нәтижелері бойынша магистрант кафедраға есеп 

беру құжаттамасын ұсынады: 
- практиканың күнделік жұмысы (бөлімнің қалауы бойынша баяндама); 
- практика орнынан жолдама; 
- оқу орнының магистрант-практиканты туралы мінездеме/пікірлеме; 
- орындалған кафедрадан жеке тапсырма (бар болса); 
- алғыс хаттар, грамоталар (бар болса). 
 

4.2. Кәсіби практиканың нәтижелері 
 
Магистранттың кәсіби практикадан өтуін бағалау кезінде келесі 

критерийлер ескеріледі: 
- практикалық іс-әрекеттердің тыңдаушылары (мақсаттары, міндеттері, 

мазмұны, әдістері) теориялық түсіну деңгейі; 
- тәжірибе және жеке тапсырмалар бағдарламасының іске асырылу 

дәрежесі; 
- практиканың кәсіби міндеттерін орындайтын магистранттардың шешім 

қабылдау дәрежесі; 
- магистранттар-практиканттар ұсынатын есеп құжаттамасының мазмұны 

мен сапасы; 
- кафедра алдындағы кәсіби практика туралы есептерді қорғауда 

көрсетілген білім деңгейі. 
- практика барысында алынған тәжірибе мен әсер алмасу. 
- практикадан өту кезеңінде магистранттардың тәжірибе жинақтаған 

қиындықтары мен проблемаларын талқылау. 
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5 Қолданылған әдебиеттер тізімі 
 

1. ПРО ЕНУ 705-18. Профессиональная практика. ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2018 
год.  

2. РЖ. Ракетостроение и космическая техника. Серия 41: Издается с 1961 г. 
Выходит 12 в год.- Москва. 

3. Космос и технологии: учебное пособие / Ф.П. Санин, Е.Д. Джур, А.Ф. Санин, 
В.В. Хуторной.- Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2005.- 456с. 

4. Сабденов К.О. Теория нестационарного горения твердых ракетных топлив: 
монография / К.О. Сабденов; отв. ред. В.А. Власов; науч. ред. И.А. Тихомиров.- Томск: 
Изд-во ТПУ, 2006.- 236с. 

5. Ракета как объект управления: учебник / И.М. Игдалов, Л.Д. Кучма, Н.В. 
Поляков, Ю.Д. Шептун; под ред. С.Н. Конюхова.- Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004.- 
542с. 

6. Космические летательные аппараты. Введение в космическую технику: учебное 
пособие / Ю.Ф. Даниев, А.В. Демченко, В.С. Зевако, А.М. Кулабухов, В.В. Хуторной; под 
общ.ред. А.Н. Петренко.- Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2007.- 455с. 

7. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 
цифровой обработки космических снимков: учебник / И.К. Лурье.- М.: КДУ, 2008.- 424с., 
ил., табл. 

8. Иванов М.Н., Лысенко Л.Н. Баллистика и навигация космических аппаратов.  
9. Брандин В.Н. и др. Экспериментальная баллистика космических аппаратов.  
10. Гущин В.Н. Основные устройства космических аппаратов.  
11. Б.В. Грабин, и другие. Основы конструирования ракет-носителей космических 

аппаратов  
12. В.Н.Гущин, и другие. Основы устройства и конструирования космических 

аппаратов (учеб. пособие, 1992). 
Қосымша әдебиеттер тізімі: 

1. Гришин, Лесков. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. 
2. Феоктистов. Космическая техника. перспективы развития (1997). 
3. Гилзин. Электрические космические корабли. 
4. Петрищев В.Ф. Элементы теории гироскопа и его применение для управления 

космическими аппаратами. 
5. Конюхов С.Н. Ракеты и космические аппараты Кб Южное.  
6. Рабинович Б.И. Введение в динамику ракето-носителей космических аппаратов.  
7. Гришин С.Д., Лесков Л.В., Савичев В.В.; Космическая технология и 

производство.  
8. И.Т.Беляков, Ю.Д.Борисов. Основы космической технологии 
9. Джур Е.А и др. Технология производства космических ракет. 
10. Малоземов В.В. Тепловой режим космических аппаратов. 
11. Жаков, А.М. Основы космонавтики: учебное пособие / А.М. Жаков.- спб.: 

политехника, 2000.- 173с. 
12. Алексеев E.L. Лекции по небесной механике. 
13. Брауэр, Клеменс. Методы небесной механики. 
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«____»_______________________________________________МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША  
(мамандық атауы) 
КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАҒДАРЛАМАСЫНА ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ӨЗГЕРІСТЕР  

 
 

Кәсіптік практика бағдарламасы қарастырылды және 
өзгерістермен/өзгерістерсіз әрекет етеді (қажетін сызыңыз) 
20 __/20  __ оқу жылы ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.                                                        
(ағымдарды атаңыз) 
 
Кәсіптік практика бағдарламасына келесі өзгерістер енгізіледі(өзгерістер енгізілген 
жағдайда): 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
және т.б. 
 
Кафедраның№ _______ хаттамасы, «_____» _________ 20___ ж. 
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КЕЛІСУ ПАРАҒЫ 
 

Қызметі, құрылымдық 
бөлімше 
(ұйым) 

Аты-жөні Күні  Қолы  

 Рамазанова Жанат Мусановна   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕҰУ Ф 705-01-19. Кәсіптік практика бағдарламасы. Екінші басылым 
 

07 Инжинерия және инженерлік іс 
 (Кадрларды дайындау бағытының атауы)  

кәсіби практика бағдарламасымен 
КЕЛІСУ ПАРАҒЫ 

 
 

1.________________________________________________________________ 
(Мекеменің атауы) 

_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                            (лауазымы) 
 
______________________________ Рамазанова Жанат Мусановна 
               (қолы) 
 
 


	1. Кафедрадағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау және есепке алу бойынша құжаттаманы зерттеу.
	2. Қоса беріліп отырған оқытушыға және басқаларға сабақ беру әдісімен танысу үшін қатысу.
	3. Оқу тәжірибесінің міндеттеріне сәйкес алынған материалдарды жинау, өңдеу және талдау бойынша шаралар.
	4. Сынақ сабақтарын өткізу.

