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1 Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/The Passport of Education Program 
 

Қолдану саласы 
 
Область применения  
 
Applicationarea 

Оқу бағдарламасы кадрлар дайындауға арналған – Техника және технологиялар салалары үшін 
бакалаврлар дайындау аймағындағы білім беру шеңбері 
 
Сфера образования в области подготовки бакалавров для отраслей техники и технологий 
 
The sphere of education in the field of training bachelors forsectors of engineering and technology 

Білім беру бағдарламасының коды мен 
атауы 
Код и наименование образовательной 
программы 
Thecodeandnameofeducationprogram 

5В074600 – «Ғарыштық техника және технологиялар» 
 
5B074600 – «Космическая техника и технологии» 
 
 
5B074600 – «Space engineering and technologies» 

Нормативтік-құқықтық қамтылуы 
 
 
 
Нормативно-правовоеобеспечение 
 
 
Theregulatoryandlegalsupport 

«Білімтуралы» Заң. Жоғары білім берудің мемлекеттікбілімберумекемесі (23.08.2012 ж., № 1080), ТКБ 
05.07.2016 ж.); ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігініңнормативтік-
әдістемелікқұжаттарыныңбіліктілігініңұлттықнегіздері. 
 
Закон «Об образовании». ГОСО высшего образования  (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); 
национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы МОН РК./EducationAct" 
 
State Educational Establishment of Higher Education (23.08.2012, No. 1080), TUP of 05.07.2016); national 
framework of qualifications, normative methodological documents of the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan. 

 
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/ 

Profile profile of the training program 
Білім беру бағдарламасының мақсаты 
 
 
 
Цель образовательной программы 
 
 
The purpose of the educational program 

Білім беру бағдарламасы ғылымды, білімді және өндірісті интеграциялау негізінде ғарыштық сала үшін 
сапалы білім беру қызметін көрсету арқылы, техника және технологиялар бакалаврларын даярлауға 
бағытталған. 

 
Образовательная программа ориентирована на подготовку бакалавров техники и технологий для 
приориретнойкосмической отраслипосредством предоставления качественных образовательных услуг на 
основе интеграции науки, образования и производства. 
 
The educational program is focused on the preparation of bachelors of engineering and technology for the priority 
space industry through the provision of quality educational services based on the integration of science, education 
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and production. 
Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы 
 
 
 
 
 
 
Концепция образовательной программы 
 
 
 
 
 
 
 
The concept of education program 

Білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске асырудың, нәтижелердің, мазмұнының, технологияның 
және оның жүзеге асуының, сондай-
ақдайындықтыжүзегеасыруғақажеттіматериалдардыдайындауғақажеттіматериалдардырегламенттейді, 
сондай-ақматериалдардықамтитынматериалдарды, оқу-
әдістемеліккешендердідайындаудыжәнеоқытудыңтиістітехнологияларынжүзегеасырудықамтамасызетеді
. Жәнедебағдарламабакалавриаттүлектеріне ғарыштық техника және 
технологияларынжәнекейбірбайланыстыбағыттарда: 
машинажасау,жердіқашықтықтанзондтаусалаларындаакадемиялықбілімдерінтереңдетугежәнеарттыруғам
үмкіндікбереді./ 

 
Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. Также данная программа даст 
выпускникам бакалавриата необходимую базовую подготовку для дальнейшего совершенствования их 
академических знаний в области космической техники и технологии и смежных областях: технологий 
машиностроения, дистанционного зондирования земли. 

 
The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation 
of the educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of training, and 
includes materials that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate 
educational technology. Also this program will give bachelor's graduates the necessary basic training for further 
improvement of their academic knowledge in the field of space technology and related technologies: engineering 
technology, remote sensing of the earth. 

 
Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже:  
 
Присуждаемая степень: 
 
Awarded degree: 

5В074600-« Ғарыштық техника және технологиялар» мамандығы бойынша техника және технологиялар 
бакалавры 
 
Бакалавр техники и технологий по специальности 5В074600 – «Космическая техника и технологии» 
 
The Bachelor in engineering and technologyin the 5B074600 - «Space engineering and technologies» specialty 

Маманның лауазымдарының тізімі 
 
 

Спутниктік байланыс саласындағы мамандар, ашық кеңістіктегі конструкцияларды жобалау, зымыран 
және ғарыш жүйелерінің инженер-конструкторы, өнімдер сапасын бақылауда инженер-зерттеуші, 
конструктор,технолог, СПБ станоктарды нобайлаушы, инженер-механик. 
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Переченьдолжностейспециалиста 
 
 
 
List of a specialist’s positions 

 
Специалисты по спутниковым коммуникациям, по проектированию сооружений в условиях открытого 
космоса, инженер-проектировщикракетно-космических систем, инженер-исследователь в обрасти 
контроля качества продукции, конструктор, технолог, наладчик станков с ЧПУ, инженер-механик. 
 
Specialists in satellite communications, in the design of structures in the open space, engineer-designer of rocket 
and space systems, engineer-researcher in the quality control of products, a designer, a technologist, a machine 
tool installer with numerical control, a mechanical engineer. 

Кәсіби қызмет саласы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Область профессиональной деятельности 
 
 
 

• Өндірістік-технологиялықжұмыста:технологиялықпроцестердіқұрастыру, монтаждау, 
өлшеужәнесынаудыңғарыштықжүйелеріменолардыңқұрамдасбөліктерінеқатысу; 
құрастыруэлементтеріменмодульдікғарышжүйелерінеарналғантехнологиялықоперациялардыорындау; 
ғарышжүйелерініңэлементтерінжәнемодульдерінсынаужәненобайлау; 
ғарышжүйелерініңэлементтеріменмодульдеріносыбағдарламағажәнесынақпроцедурасынатестілеу; 
дайындаужәнеқолдауүшінғарышжүйелерініңэлементтеріменмодульдеріндайындаужәнеберу; ғарыштық 
жүйе үшін жасалатын және қоса жүретін модульдер мен элементтерді дайындау және беру;материал 
шығыны, инструмент, жабдық түрін таңдау, өндіріс жұмысының экономикалық тиімділігінің бағасын 
болжаудың технологиялық нормативтерін, өнім нормасын есептеу; 
қосалқыбөлшектердіңжекеқондырғыларын, 
арқандардыжәнеарнайықұралдардыжобалаубойыншатехникалықтапсырмалардыәзірлеу;ғарыштехникас
ыныңөнімдерінтехнологиялықдайындауғатехнологиялық 
процестердідамытужәнежетілдірубойыншажұмыстақатысуәлеуметтік-
экономикалықмәселелердішешуүшінғарыштықтехнологиялардыпайдалану; ғарыштық технологияларды 
сертификаттау. 
• Жобалау-конструкторлыққызметте:жүйеніңіскеасыруғақатысу, 
ғарышжүйелерінжасаушаларынжәнемодульдерқұрутұжырымдамалық, техникалықжобалар; даму 
(ағымдағыстандарттарғанегізделген) функционалдықжәнеқұрылымдық сұлбаларымен 
құрылғыныңжұмысістеуфизикалықпринциптерінанықтауғарышжүйелерініңэлементтері;  
қаражаттыпайдалануғарыштықтехнологиялардыдамытудағыақпараттықтехнологиялар;  
қарапайымжәнеортакүрделілігіжобалықшешімдердіңбейімдеу, 
технологиялықбақылаубөлшектерменагрегаттардыңмоделіндамытубағалауқатысу;  
техникалықсипаттамалары, сипаттау, нұсқаулықтаржәнебасқадақұжаттар, 
соныңішіндежобаларбойыншатехникалыққұжаттаманыжекелегентүрлерін, 
олардыңбөлшектеріменқұрастырубірліктерінқұрастыру; 
• Пайдалану қызметінде: - зымырандық және ғарыштық техниканың жұмысына қатысу; жердегі 
ғарыштық инфрақұрылымдық жабдықтарды ұстау; ғарыш байланысын және навигациялық жүйелерді 
ұстау - ғарыштық қашықтықтан зондтау жүйелерін ұстау. 
 

https://moeobrazovanie.ru/professions_inzhener_proektirovschik.html
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Theаrea of professional activity 
 

• В производственно-технологической деятельности: участие в технологических процессах сборки, 
монтажа, наладки и испытания космических систем и их компонентов; выполнение технологических 
операций по сборке элементов и модулей космических систем; тестирование и отладка элементов и 
модулей космических систем; проведение испытаний элементов и модулей космических систем по 
заданной программе и методике испытаний;  подготовка и передача элементов и модулей космических 
систем для изготовления и сопровождения; расчет норм выработки, технологических нормативов на 
расход материалов, инструмента, выбор типового оборудования, предварительная оценка экономической 
эффективности производства работ; разработка технических заданий на конструирование отдельных 
узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента;  участие в работах по доводке и освоению 
техпроцессов в ходе технологической подготовки производства изделий космической техники; 
использование космических технологий для решения социально-экономических задач;  выполнение 
технологических операций по сертификации космической техники. 
• В проектно-конструкторской деятельности: участие в выполнении системного, эскизного, 
технических проектов создания элементов и модулей космических систем;  разработка (на основе 
действующих стандартов) функциональных и структурных схем блоков и элементов космических 
систем с определением физических принципов действия устройств;  использование средств 
информационных технологий при разработке космической техники;  участие в оценке технологичности 
простых и средней сложности конструкторских решений, разработка типовых процессов контроля 
деталей и узлов;  составление отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 
сборочные единицы, включая технические условия, описания, инструкции и другие документы; 
• В эксплуатационной деятельности: участие в эксплуатации оборудования ракетных и космических 
комплексов; техническое обслуживание оборудования наземной космической инфраструктуры; 
техническое обслуживание систем космических связи и навигации; техническое обслуживание 
космических систем дистанционного зондирования Земли. 
 
• In production and technological activities: participation in technological processes of assembling, assembling, 
adjustment and testing of space systems and their components;performing technological operations for 
assembling elements and modules of space systems;testing and debugging elements and modules of space 
systems;testing of elements and modules of space systems for a given program and test procedure;preparation 
and transmission of elements and modules of space systems for manufacturing and maintenance; - calculation of 
production rates, the development of technical specifications for the design of individual units of attachments, 
tooling and special tools; participation in work on the development and development of technical processes in 
the course of technological preparation of the production of space items technology;the use of space 
technologies to solve socio-economic problems;the implementation of technological operations in the sulfur tion 
of space technology. 
• In the design and engineering activities: participation in the implementation of system, sketch, technical 
projects for the creation of elements and modules of space systems;development (on the basis of existing 
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standards) of functional and structural diagrams of blocks and elements of space systems with the definition of 
physical principles of operation of devices; information technologies in the development of space technology; 
Participation in the evaluation of manufacturability of simple and medium complexity of design solutions, 
development of typical control processes for parts and assemblies; drawing up separate types of technical 
documentation for projects, their elements and assembly units, including technical specifications, descriptions, 
instructions and other documents; 
• In operational activities: participation in the operation of missile and space systems equipment; maintenance 
of ground-based space infrastructure equipment; maintenance of space communication and navigation systems - 
maintenance of space remote sensing systems of the Earth. 

 
Кәсіби қызмет объектісі 
 
 
 
 
 
 
Объект профессиональной деятельности  
 
 
 
 
 
 
Theobject of professional activity 

Ғарышөнеркәсібініңғылыми-өндірістікбірлестіктері: «ҚазақстанҒарышСапары» ҰКАҚ, 
Ғарыштықбайланысорталығы, Ақкөл қаласы, 
Байқоңырқаласындағыжерүстіғарыштықинфрақұрылымдыпайдалануорталығы; 
«Ғарыштықзерттеулерментехнологияларұлттықорталығы» АҚ, «СББәйтерек» АҚ, 
«Республикалықғарыштықбайланысжәнерадиоэлектрондыққұралдардыңэлектрмагниттікүйлесімділігірес
публикалықорталығы» АҚ, Қазақстандық-француз кәсіпорны «Ғалам»ЖШС; «Қазақстанинжиниринг» 
Ұлттықкомпаниясыныңмашинажасауөндірісініңобъектілері. 

 
Научно-производственные объединениякосмической отрасли: АО «НК» Қазақстан Ғарыш Сапары», 
Центр космической связи, г.Акколь; Центр эксплуатации наземной наземной космической 
инфраструктуры, г.Байконур; АО «Национальный центр космических исследований и технологий», АО 
«СП Байтерек», АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств»; Казахстанско-французское предприятие ТОО «Ғалам»; Объекты 
машиностроительного производства Национальной компании «Казахстан инжиниринг». 
 
Scientific and production associations of the space industry: JSC "NC" Kazakhstan "Karysh Sapary", Center for 
Space Communications, Akkol; Center for Ground-Based Space Infrastructure Operation, Baikonur; JSC 
"National Center for Space Research and Technologies", JSC "SP Baiterek", JSC "Republican Center for Space 
Communication and Electromagnetic Compatibility of Radioelectronic Facilities", The Kazakh-French enterprise 
of "Galam" LLP; Objects of machine-building production of the National Company "Kazakhstan Engineering". 

 
Кәсіби қызмет функциялары 
 
 
 
 

Кәсіби міндеттерді орындау үшін жүйелі талдау жүргізу, шешімдер қабылдау және қабылдау; 
Жобаларды басқару әдіснамасы негізінде кәсіби тапсырмаларды орындау бойынша іс-шараларды 
жоспарлау және ұйымдастыру; 
Ресми құзыретіне сәйкес ғарыш технологиялары мен технологияларын әзірлеу, жобалау, монтаждау, іске 
қосу, сынақтан өткізу, пайдаланудың кезеңдерінде ұйымдастырушылық, өндірістік және технологиялық 
операцияларды жүзеге асыру; 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 
 

 
 
Функции профессиональной 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
Functions of professional activity 

Кәсіби біліктілікті жетілдіру және жетілдіру. 
 

Проведение системного анализа, выработка и принятие решений для выполнения профессиональных 
задач; 
Планирование и организация деятельности по выполнению профессиональных задач на основе 
методологии управления проектами;Выполнение организационных, производственных и 
технологических операций на стадиях разработки, проектирования, монтажа, наладки, испытания, 
эксплуатации космической техники и технологий в соответствии с должностной компетенцией. 
Совершенствование и повышение профессиональной квалификации. 
 
Conducting system analysis, developing and making decisions to perform professional tasks; 
Planning and organization of activities to fulfill professional tasks based on the methodology of project 
management; 
Implementation of organizational, production and technological operations at the stages of development, design, 
installation, commissioning, testing, operation of space technology and technology in accordance with the 
official competence; 
Improvement and upgrading of professional qualifications. 
 

Кәсіби қызмет түрлері 
 
 
 
 
Виды профессиональной деятельности  
 
 
 
 
Types of professional activity 

• ұйымдастырушылық-технологиялық 
• өндіріс-басқарушылық 
• ғылыми-зерттеушілік 
• тәрбиелеу (педагогикалық) 

 
 организационно-технологическую 
 производственно-управленческую 
 научно-исследовательскую 
 образовательную (педагогическую) 

 
• organizational and technological 
• production and management 
• research 
• educational (pedagogical) 
•  
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2 Құзыреттілік/бейін картасы / Карта/профиль компетенций/ Competency map / profile 

 
Кәсіби құзыреттілік/ 
Профессиональные 

компетенции (ПК) / Professional 
Competences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ 
Результат обучения (единицы ПК) / 

The result of training(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 
пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 
(единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 
competences) 

 
AERO 33404 –Аэроғарыштық 
жүйелер/ Аэрокосмические 
системы/ Aerospace Systems / 
КҚА –Жүйелік компетенция 
Білімін практикада қолдану 
мүмкіндігі; зерттеу дағдылары; 
оқуға қабілеті; жаңа жағдайларға 
бейімделу мүмкіндігі; жаңа 
идеяларды шығаруға қабілеті 
(шығармашылық); өз бетінше 
жұмыс істеу қабілеті; жобаны 
әзірлеу және басқару. 
ПКА – Системная компетенция 
Способность применять знания на 
практике; исследовательские 
навыки; способность учиться; 
способность адаптироваться к 
новым ситуациям; способность 
порождать новые идеи 
(креативность); способность 
работать самостоятельно; 
разработка и управление проектами. 
 
PCА- Scientific and innovative 

АКҚ1 - тұжырымдалған мәселелерді шешуге 
арналған әдістерді жетілдіруге, негіздеуге; 
жүйеленген ақпаратты өңдеудің тиімді 
әдістерін қолдануға; Мультифакторлық 
есептердің әртүрлі нұсқаларын модельдеу, 
белгілі бір шарттарды ескере отырып, ең 
қолайлы нұсқаларды таңдау. 
АПК1 –умение разрабатывать,  обосновывать 
методы решения сформулированных задач; 
использовать эффективные методы обработки 
систематизированной информации; 
Моделировать различные варианты решений 
многофакторных проблем, отбирать наиболее 
приемлемые из них с учетом конкретных 
условий. 
АPC1 –аbility to develop, justify methods for 
solving formulated problems; use effective 
methods of processing systematized information; 
To model various variants of solutions to 
multifactorial problems, to select the most 
acceptable ones taking into account specific 
conditions. 

Ғарыштық мақсаттағы зымырандардың технологиялық дайындығы 
мен ұшыру негіздері /Основы технологической подготовки и пуска 
ракет коcмического назначения/ Fundamentals of technological 
preparation and launch of rockets of cosmic purpose 

Спутниктік байланыс жүйесі/ Спутниковые системы связи/ Satellite 
communication systems 

Зымыран-ғарыштық техниканың құрылыс механикасы/ 
Строительная механика ракетнокосмической техники/ Construction 
mechanics of rocket and space technology 
Ғарыштық аппараттар/ Космические аппараты/Spacecraft 

Зымыран құрылымы және конструкциясын жобалау / Устройство и 
проектирование конструкции ракет/ The device and construction 
design of rockets 
Ұшақ аппаратттарды өндіру технологиясы/ Технология производства 
летательных аппаратов /Technology of aircraft production 

Ғарыш зымыран кешенінің жер үсті инфрақұрылымын салу және 
пайдалану / 
Строительство и эксплуатация наземной инфраструктуры КРК/ 
Construction and operation of the ground infrastructure of the space 
rocket complex 
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 Competence 
The ability to apply knowledge in practice; 
research skills; the ability to learn; the 
ability to adapt to new situations; the 
ability to generate new ideas (creativity); 
ability to work independently; project 
development and management. 

 Ғарыш аппараттарын жинау және сынау технологиясы/ Технология 
сборки и испытания космических аппаратов/ Technology of assembly 
and testing of space vehicles 

Аэроғарыштық мәселелердегі сандық әдістер / Численные методы в 
аэрокосмических задачах/ Numerical methods in aerospace problems 

ENGG 33405– Ғарыштық 
техника инжинирингі/ 
Инжиниринг космической 
техники/ Engineering of space 
technology 
 
КҚВ –Конструкторлық-
технологиялық құзыреттілік 
Пәнаралық және салааралық 
сипаттағы жаңа іргелі білімдерді 
қалыптастыру мүмкіндігі; 
инновацияларға және инженерлік 
жобаларға шығармашылық 
шешімдерге ұмтылу. 
ПКВ –Конструкторско-
технологическая компетенция 
Способность генерировать новые 
фундаментальные знания 
междисциплинарного и 
межотраслевого характера; 
приверженность внедрению 
инноваций и поиску творческих 
решений в инженерной 
деятельности. 
PCВ- Design and technological 

BКҚ1-отандық және шетелдік тәжірибенің 
ғылыми-техникалық ақпаратын талдай білу, 
зерттеу объектілерінің қасиеттерін талдау 
үшін математикалық модельдерді құрастыру 
және оларды іске асыру үшін құралдар мен 
бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау; 
физикалық және техникалық объектілердің 
сипаттамаларын талдау нәтижелерін өлшеу 
және өңдеудің техникалық құралдарын 
таңдау арқылы тәжірибелік зерттеулер 
жүргізу. 
BПК1 – умение анализировать научно-
техническую информацию отечественного и 
зарубежного опыта; строить 
математическиемодели для анализа свойств 
объектов исследования и выбирать 
инструментальные и программные средства 
их реализации;проводить экспериментальные 
исследований по анализу характеристик 
физико-технических объектов с выбором 
технических средств измерений и обработки 
результатов. 
BРС1 - the ability to analyze scientific and 
technical information of domestic and foreign 
experience, build mathematical models for 
analyzing the properties of research objects and 
choose the tools and software for their 
implementation; carry out experimental studies 
on the analysis of the characteristics of physical. 

Зымыран қозғалтқыштарын жобалау негіздері /  Основы проектирование 
ракетных двигателей/  Fundamentals of designing rocket engines/ 
Дайындама жасау өндірісінің технологиясы / 
Технология заготовительного производства / 
Billet production technology 
Машина бөлшектері / Детали машин / Machine parts 

Машина жасау технологиясы/ Технологии машиностроения/ 
Technology of mechanical engineering 
Автоматтандырылған машинажасау технологиясы/ Технология 
автоматизированного машиностроения/ Technology of automated 
engineering 
Баламалы энергия көздерінің микроэлектрондық технологиялары/ 
Микроэлектронные технологии альтернативных источников 
энергии/ 
Microelectronic technologies of alternative energy sources 
Телімдер мен цехтарды жобалау/ Проектирование участков и цехов/ 
Design of plots and manufactory 

Технологиялық жабдықтарды жобалау/ Проектирование технологической 
оснастки/Designing of technological equipment 

 
Машинажасау өндірісінің жабдықтары / Оборудование 
машиносроительного производства/ Machine-building equipment 
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Competence 
The ability to generate new 
fundamental knowledge of 
interdisciplinary and intersectoral 
nature; commitment to innovation and 
creative solutions in engineering. 

and technical objects with the choice of technical 
means of measurement and processing of results 

 
Кешенді нысандарды моделдеу және прототиптеу/Моделирование и 
протопирование сложных пространственных объектов/ Modeling and 
prototyping of complex objects 

AERO 33404  
 
ҚКС- Өндірістік-технологиялық 
құзіреттілік 
Зымыран және ғарыш технологиясы 
бөліктерінің және жинақтарының 
өндірісі үшін технологиялық 
процестерді жасау, машиналарды 
сынақтан өткізуді жоспарлау және 
ұйымдастыру; өндірістік жүйелер мен 
жабдықтарды сақтау. 
 
ПКС – Производственно-
технологическая компетенция 
Способность разрабатывать 
технологические процессы 
изготовления деталей и сборки 
ракетно-космической техники, 
планировать и организовывать 
испытаниямашин; обслуживать 
производственные системы и 
оборудование. 
 
РСС – Industrial and technological 
competence 
The ability to develop technological 
processes for the manufacture of parts and  

СКҚ1- өңдеудің технологиялық үрдістерін 
жобалаудың негізгі кезеңдеріне қатысуға 
дағдылану; жеке беттерін өңдеу, 
технологиялық құжаттарды өңдеу бағытын 
белгілеу; жабдықтар түрін таңдау арқылы 
бөлшектерді өндіруге арналған технологиялық 
маршрутты жобалау. 
 
СПК1 - иметь навыки участия в 
веденииосновных этапов проектирования 
технологических процессов механической 
обработки;установления маршрута обработки 
отдельных поверхностей, оформления 
технологической 
документации;проектирования 
технологического маршрута изготовления 
детали с выбором типа оборудования. 
 
СРС1- have the skills to participate in the main 
stages of designing technological processes of 
machining; establishing a route for processing 
individual surfaces, processing technological 
documentation; designing a technological route 
for manufacturing parts with the choice of 
equipment type. 

Қолданбалы инженерлік бағдарламалар / 
Прикладные инженерные программы/ 
Applied engineering programs 
Зымыран және ғарыштық технологиялардың технологиялық үдерістерін 
автоматтандырылған жобалау жүйесі / 
САПР технологических процессов ракетно-космической техники/ Computer 
aided design system of technological processes of rocket and space technology 

Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер / 
Микропроцессоры и микропроцесорные системы / 
Microprocessors and microprocessor systems 

Автоматтандырудың электронды құрылғылары/ Электронные 
устройства автоматики/ Electronic devices of automatics 
Ұшу теориясының негіздері/ Основытеорииполета/ Fundamentals of 
the theory of technology 
Микроэлектроникадағы орау технологиялары/ Упаковочные технологии в 
микроэлектронике/ 
Packaging technologies in microelectronics 
Ғарыштық қашықтықтан зондтау жүйесі және ғарыштық байланыс/ 
Космические системы дистанционного зондирования земли и космическая 
связь/Space remote sensing systems and space communications 

Технологиялық процестердің функционалдық-құндық талдауы/ 
Функционально-стоимостной анализ технологических процессов/ 
Functional-cost analysis of technological processes 
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assemblies of rocket and space 
technology, to plan and organize testing 
of machines; maintain production systems 
and equipment. 

АЖКҚ4– қолданбалы бағдарламалар дестесі 
және компьютерлік графикалық 
бағдарламалармен, электронды және электрлік 
сұлбалар, жабдықтар, өлшеу құралдары мен 
диагностикалық жабдықтармен жұмыс істеу 
мүмкіндігі. 
АОПК4 – умениеработать с пакетами 
прикладных программ и программ 
компьютерной графики, с электронными и 
электротехническими схемами и 
оборудованием; контрольно-измерительным и 
диагностическим оборудованием.  
АGPC4 – ability to work with packages of applied 
programs and computer graphics programs, with 
electronic and electrical diagrams and equipment; 
instrumentation and diagnostic equipment 

Астродинамика 
Астродинамика 
Astrodynamics 

Қатты отынды зымырандарды жобалау негіздері/ Основы проектирования 
твердотопливных ракет / The fundamentals of designing solid-propellant 
rockets 

Ғарыш аппараттарының электрмен жабдықтау жүйелері/ Системы 
энергопитания космических аппаратов/ Power supply systems for space 
vehicles 

Ғарыштық аппараттарды басқару жүйелері/ Системы управления 
космическими летательными аппаратами/Spacecraft control systems 

 

BҚК2 - өнімдерді өндіруге техникалық 
бақылауды жүзеге асыру және олардың 
сапасын басқаруға қатысу. 
BПК2 - осуществление технического 
контроля производства изделий и участие в 
управлении их качеством; 
BРС2-;technical control over the production of 
products and participation in the management of 
their quality. 
 

Өндірістік практика 1/ 
Производственная практика1 / 
Industrial externship 1 – 4 с 

 
Өндірістік практика 2/ 
Производственная практика 2 / 
Industrial externship 2 -6 с 

Диплом алдындағы практика/ 
Преддипломная практика/ 
Pre – diploma workexternship 
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Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 
Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) / 
General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері)/ 
Результат обучения (единицы ОПК) / 

The result of training(GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 
пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 
(единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 
competences) 

 
AERO 33404 –Аэроғарыштық 
жүйелер/ Аэрокосмические 
системы/ Aerospace Systems / 
 
ENGG 33405 – Ғарыштық техника 
инжинирингі / Инжиниринг 
космической техники/ Engineering 
of space technology 
 
ЖКҚА – жалпы кәсіби 
құзыреттілік 
Қолданбалы физика, 
электротехникажәнеэлектрониканыңбаз
алықкәсібибіліміқалыптасады, 
бұлбазалықбілімніңнегізгітүсініктерінқа
лыптастыруға, есептердішешуге, 
эксперименттердіорындауға, 
қолданбалыбағдарламаларменкомпьюте
рлікграфикалықбағдарламаларпакеттері
менжұмысжасауғамүмкіндікбереді, 
өзін-өзіұйымдастыружәнеөзін-
өзітәрбиелеуқабілетіндамытады. 
ОПКА- общепрофессиональные 
компетенции  
Формируются базовые 
профессионалные знания по 
прикладной физике,  электротехнике и 

АЖКҚ1 – инженерлік құрылымдардың 
ұтымды конструкцияларын, қазіргі заманғы 
ғарыштық техника және өндіріс 
технологиясы принциптері бойынша беріктігі 
мен қатаңдығы бойынша құрылымдар 
элементтерін есептеудің негізгі әдістерін 
және қағидаларын практикада білу және 
түсіну. 
 
АОПК1–знание и понимание на практике 
основных методов и принципов расчета 
элементов сооружений на прочность и 
жесткость рекомендации для рационального 
проектирования инженерных конструкций, 
принципов работы современной космической 
техники и технологии производства. 
 
АGPC1– knowledge and understanding in 
practice of the basic methods and principles of 
calculating the elements of structures for strength 
and rigidity recommendations for the rational 
design of engineering structures, the principles of 
modern space technology and production 
technology. 

Мамандықққа кіріспе/ 
Введениевспециальность/ 
Introduction to the specialty 
 

Процестерді басқару/ 
Управление процессами/ 
Process Management 
 
Баллистика / 
Баллистика / 
Ballistics 

Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы/ 
Материаловедение и технология конструкционных материалов / 
Materials Science and technology of Structural Materials 

Гидравлика ж/е гидропневматикалық жетектер негіздері/ Основы 
гидравлики и гидропневмоприводов/ Fundamentals of hydraulics and 
hydropneumatic actuators 

Зымыранжәнеғарыштықтехникасындағытермодинамикажәнежылут
асымалдау / ТермодинамикаитеплопередачавРКТ/ Thermodynamics 
and heat transfer in rocket and space technology 
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электронике, что позволит 
сформулировать основные понятия 
базовых знаний, решать задачи, 
выполнять эксперименты, работать с 
пакетами прикладных программ и 
программ компьютерной графики, 
развить способность к 
самоорганизации и самообразованию. 
 

GPCА- Professional competencies 
Basic professional knowledge in applied 
physics, electrical engineering and 
electronics is formed, which will allow us 
to formulate the basic concepts of basic 
knowledge, solve problems, perform 
experiments, work with packages of 
applied programs and computer graphics 
programs, develop self-organization and 
self-education. 

АЖКҚ2– жаратылыстану ғылымдары мен 
математика заңдарының білімі негізінде 
әлемнің ғылыми бейнесі қазіргі заман білім 
деңгейіне сай қалыптасқан, алған білімдерін 
кәсіби қызметке қолдану. 
 
АОПК2 – на основе знания законов 
естественных наук и математики 
сформированаадекватная современному 
уровню знаний научная картина мира, 
применение полученных знаний в 
профессиональной деятельности.  
 
АGPC2 –on the basis of knowledge of the laws of 
the natural sciences and mathematics, the scientific 
picture of the world, adequate to the modern level 
of knowledge, has been formed, the application of 
the acquired knowledge to professional activity. 

 
Электротехника / 
Электротехника/ 
Electrical Engineering 
 
 
Зымыран-ғарыштық техникасындағыөзара ауыстырымдылық және 
техникалық өлшемдер/ 
Взаимозаменяемость и технические измерения в 
ракетнокосмической технике/ 
Interchangeability and technical measurements in rocket and space 
technology 

АЖКҚ3 – теориялық механика, математика, 
қолданбалы физика білімі негізінде әлемнің 
ғылыми көрінісін жақсарту, кәсіби қызметте 
алынған білімді қолдану. 
АОПК3 –совершенствование научной картины 
мира на основе знаний теоретической 
механики, математики, прикладной физики, 
применение полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 
АGPC3- improvement of the scientific picture of 
the world on the basis of knowledge of theoretical 
mechanics, mathematics, applied physics, 
application of the acquired knowledge in 
professional activity. 

 
Қолданбалы физика/ 
Прикладная физика/ 
Аpplied Physics 

 
Математика I 
Математика I 
Мathematics I 

Математика II 
Математика II 
Мathematics II 
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АЖКҚ6 – ғылыми-техникалық әдебиеттермен 
жұмыс жасауға және кәсіби қызметтегі 
халықаралық ынтымақтастыққа қатысуға 
мүмкіндік беретін деңгейде қазақ (орыс), 
ағылшын тілін білу. 
 
АОПК6 – знание казахского (русского), 
английского языка на уровне, позволяющем 
работать с научно-технической литературой и 
участвовать в международном сотрудничестве 
в сфере профессиональной деятельности. 
 
А GPC5– knowledge of Kazakh (Russian), English 
at a level that allows you to work with scientific 
and technical literature and participate in 
international cooperation in the field of 
professional activity. 
 

 
 
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Профессиональный казахский (русский) язык 
Professional Kazakh (Russian) Language 

 
 
Кәсіби бағдарланған шетел тілі 
Профессионально ориентированный иностранный язык 
/Professionally oriented foreign language 

 
АЖКҚ7 – теориялық және эксперименттік 
зерттеулер жүргізу, машина жасауды 
дамытудағы қазіргі үрдістерді ескеру. 
 
АОПК7 – умениепроводить теоретические и 
экспериментальныеисследования, учитывать 
современные тенденции развития 
машиностроения в своей профессиональной 
деятельности. 
 
АGPC7 –the ability to conduct theoretical and 
experimental research, to take into account the 
current trends in the development of mechanical 
engineering  in their professional activities 
 
 

 
Инженерлік және компьютерлік  графика 
Инженерная и компьютерная графика 
Engineeringcomputergraphics 

 
Теориялық механика 
Теоретическая механика 
Theoretical mechanics 

Оқу практикасы/ 
Учебная практика/ 
Educational internship 
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Әмбебап құзыреттілік / 
Универсальные компетенции 
(УК) / Universal competences 

(UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері)/ 
Результаты обучения (единицы УК) / 

The result of training(UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 
пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 
(единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 
competences) 

EDUC 11001 - Общекультурные 
компетенции 
 
ӘҚА –Жалпы мәдени құзыреттілік 
Кәсіби міндеттерді шешу қабілеті 
қоғамда қабылданған әлеуметтік 
және этникалық нормаларды есепке 
ала отырып қалыптастырылады 
 
УКА - Общекультурные 
компетенции 
Формируется способность решать 
совокупность профессиональных 
задач с учетомпринятых в обществе 
социальноэтнических норм.  
 
UCА - General cultural competences 
An ability to solve a set of 
professional tasks is formed taking 
into account socially-ethnic norms 
accepted in the society. 

АӘҚ1 –
азаматтықұстанымдықалыптастыруүшінота
ндықтарихтыңнегізгісатыларыменмодельде
рінталдайбілу. 
АУК1 – уметьанализировать основные этапы 
и закономерности отечественной истории 
для формирования гражданской позиции. 
АUC1 –be able to analyze the main stages and 
patterns of national history for the formation 
of a civilian position 

 
Қазақстанның қазіргі  заман тарихы 
Современная история Казахстана 
ModernhistoryofKazakhstan 

АӘҚ2 – қолданбалы бағдарламалар, желілер 
мен веб-қосымшалар дестесімен қазіргі 
заманғы ақпараттық технологиялармен 
жұмыс істей білу. 
АУК2- уметьработать ссовременными 
информационными технологиями, с 
пакетами прикладных программ, сетевых и 
веб приложений.  
АUC2- be able to work with modern 
information technologies, with packages of 
application programs, network and web 
applications. 
 

 
 
Ақпараттық  және коммуникациялық технологиялар 
Информационно-коммуникационные технологии 
Information and сommunication technologies 

АӘҚ3 – ғылыми, өндірістік және әлеуметтік 
салаларында белсенді қарым-қатынас, 
іскери қарым-қатынас құралы ретінде қазақ 
(орыс), ағылшын тілдерін жетік білу. 

Қазақ (орыс) тілі 
Казахский (русский) язык 
Kazakh (Russian) language 
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АУК3- активное общение в научной, 
производственной и социально-
общественной сферах деятельности, 
свободное владение казахским (русским), 
английским языками как средством 
делового общения. 
АUC3-active communication in the scientific, 
industrial and social and public spheres of 
activity, fluency in Kazakh (Russian), English 
as a means of business communication. 
 

 
 
Шетел тілі 
Иностранный язык 
Foreignlanguage 
 

АӘҚ4 – Әлемдік көзқарас қалыптастыру 
үшін философиялық білімді пайдалану. 
АУК4 – использование философских знаний 
для формирования мировоззренческих 
позиций. 
АUC4 – The use of philosophical knowledge for 
the formation of worldview positions. 

 
Философия 
Философия 
Philosophy 

АӘҚ5  –
толықәлеуметтікжәнекәсібиқызметтіқамта
масызетуүшінденешынықтырудыңәдістері
ментәсілдерінпайдалану. 
АУК5- использование методов и средств 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
АUC5– use of methods and means of physical 
culture to ensure full social and professional 
activities. 

 
Дене шынықтыру 
Физическая культура 
Physical training 

АӘҚ6 –әртүрлі салалардағы кәсіпкерлікті 
басқару, экономика туралы білімді 
пайдалану.АУК6 – использование знаний по 
бизнес администрированию, экономике в 
различных сферах  жизнедеятельности 

Кәсіпкерлік және бизнес 
Предпринимательство и бизнес 
Entrepreneurshipandbusiness 
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АUC6 –use of knowledge on business 
administration, economics in various spheres 
of life. 
АӘҚ7  –қазіргі заманғы шындық жағдайында 
қоғамның дамуының іргелі қағидаты болып 
табылатын бәсекеге қабілеттілікке, білімге, 
прагматизмге ұмтылу. 
АУК7- стремление к знанию, к прагматизму, 
к конкурентоспособности, что является 
фундаментальным принципом развития 
обществав условиях современной 
реальности. 
АUC7– striving for knowledge, for pragmatism, 
for competitiveness, which is a fundamental 
principle of the development of society in the 
conditions of modern reality. 

Рухани жаңғыру 
Рухани жангыру 
Rukhani Zhangyru 

АӘҚ8  – әр түрлі салаларда әлеуметтік 
маңызы бар мақсаттарды анықтау және 
тұжырымдай алу іскерлігі. 
АУК8 – умение определять и формулировать 
социально-значимые цели  в различных 
сферах жизнедеятельности. 
АUC8 – ability to define and formulate socially 
significant goals in various spheres of life. 
 

Басқару психологиясы/Психология управления/Management 
psychology 
Өзін-өзі тану/Самопознание/Self-knowledge 
Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану/ Цифровые 
технологии по отраслям 
применения/Digitaltechnologiesbybranchesapplication 
Сыбайласжемқорлыққақарсы мәдениет/ Антикоррупционная 
культура/ Anti-corruption culture 
Тілмәдениетіжәнеіскер, 
риторика/Культураречииделоваяриторика/Speechcultureandbusinessr
hetoric 
Cаясат теориясы мен практикасы/Теория и практика 
политики/Theory and practiceofpolitics 
Саясаттану/ Политология/ Political Science 
Мәдениеттану/Культурология/Cultural studies 
Әлеуметтану/Социология/Sociology 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 
Модуль шифры 

және атауы 
 

Шифр и название 
модуля 

 
Module code and 

name 
 
 

Пәннің 
коды 

 
Код 

дисциплины 
 

Course code 

Пән атауы 
 

Нименование дисциплин 
 

Coursename 

Цикл, 
компонент 
және A, B, C  
тобы/ 
 
Цикл, 
компонент и 
группа A, B, C 
/ 
 
Cycle, 
component and 
groups A, B, C 

О
қы

ту
 т

іл
і/ 

Я
зы

ко
бу

че
ни

я 
/ L

an
gu

ag
e 

of
 

in
st

ru
ct

io
n 

Объем 
кредито

в 
Кредит 
көлемі 
Volume 

of 
credits 

Cабақтардың түрлері 
бойынша сағат көлемі  
Объем часов по видам 
занятий 
Amount of hours per type 
of activities 

Б
ақ

ы
ла

у 
ф

ор
м

ас
ы

 / 
Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 / 

T
yp

e 
of

 c
on

tr
ol

 

Қ
ал

ы
пт

ас
ат

ы
н 

құ
зы

ре
тт

іл
ік

те
р/

 Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 / 
D

ev
el

op
ed

 c
om

pe
te

nc
es

 

О
қи

ты
н 

ка
ф

ед
ра

/ 
Ч

ит
ае

м
ая

 к
аф

ед
ра

 / 
D

ep
ar

tm
en

t i
n 

ch
ar

ge
 

Қ
Р 

Б
ар

лы
қ 

кр
ед

ит
/ В

се
го

 к
ре

ли
то

в 
РК

 / 
T

ot
al
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re

di
ts

of
 K

R
 

E
C

T
S 

Л
ек

ци
ял

ар
/л

ек
ци

и 
/ l

ec
tu

re
s 

С
ем

ин
ар

/п
ра

кт
ик

а 
/ s

em
in

ar
s 

Зе
рт

ха
на

лы
қ 

са
ба

қт
ар

/Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
/ L

ab
or

at
or

yc
la

ss
es

 

С
Ө

Ж
/С

РС
/ S

IW
 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 
HIST21402 –  
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурныекомпе
тенции/ General cultural 
competences 
 

KKZT 1101 
SIK 1101 
CHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман 
тарихы 
Современная история Казахстана 
 
Contemporary history of Kazakhstan 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCD CC 
А тобы/ 
группа А/ 
group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 30 15  90 МЕ/ 
ГЭ/ 
SE 

ӘҚ1 
УК1 
UC1 

Қазақстан тарихы  
/истории 
Казахстана/ 
Departmentof 
Historyof Kazakhstan 

EDUC 21301 –  
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурныекомпе
тенции/ General cultural 
competences 

ShT 1103(1) 
IYa1103 (1) 
FL 1103 (1) 

Шетел тілі/ 
Иностранный язык/ 
Foreign  language 

 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 
А тобы/ 
группа А/ 
group A 

Eng 3 5  45  90 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ1 
УК1 
UC1 

Шетел тілдері / 
иностранных 
языков/ 
Department of 
Foreign Languages 
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EDUC 21201 –  
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

K(O)T 
1104 (1) 
K(R)Ya 
1104 (1) 
K(R)L 
1104(1) 

Қазақ (орыс) тілі/ 
Казахский (русский) язык/ 
Kazakh (russian) language 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 
А тобы/ 
группа А/ 
group A 

Русс 
(Қаз) 

3 5  45  90 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ1 
УК1 
UC1 

Практикалық қазақ 
тілі / 
практического 
казахского языка/ 
Practical Kazakh 
language 
Орыс филологиясы 
/русскойфилологи
и / 
RussianPhilology 
Теориялық және 
қолданбалы 
лингвистика/  
теоретической 
прикладной 
лингвистики/  
Theoretical and 
Applied Linguistics 

EDUC 21001– 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 
 

AKT 1105 
IKT 1105 
ICT 1105 

Ақпараттық ж/е коммуникациялық 
технологиялар 
Информационно-
коммуникационные технологии 
Information and communication 
technologies 

ЖБПМК 
ООДОК 
GCDCC 
Атобы/ 
группаА/ 
groupA 

Eng 3 5 30 15  90 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ2 
УК2 
UC2 

Информатика/ 
Информатики/ 
DepartmentofComp
uterscience 

PHYS – 32002 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ Обще-
профессиональныеко
мпетенции/ 
Generalprofessionalco
mpetences 

KF1208 
PF1208 
AP1208 
 

Қолданбалы физика/ 
Прикладнаяфизика/ 
Аpplied Physics 

ЖБП/ТК 
ООД/КВ 
GCD/EC 
В тобы/ 
группа В/ 
group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 
exam 

 Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космич. техника и 
технологии 
Space technology 
and technology 

HIST21602 –  
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

RZh 1105 
RZh 1105 
RZh 1105 

Рухани жаңғыру 
Рухани жангыру 
Rukhani Zhangyru 

ЖБП/ТК 
ООД/КВ 
GCD/EC 
В тобы 
/группа В/ 
group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ7 
УК7 
UC7 

Еуразиялық 
зерттеулер / 
Евразийских 
исследований/ 
Department of 
Eurasian Studies 

  



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 
 

 
AERO 33404  
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ Обще-
профессиональныеко
мпетенции/ 
Generalprofessionalco
mpetences 
 

IKG1209 
IKG1209 
ECG1209 
 

Инженерлік және 
компьютерлік  графика/ 
Инженерная и компьютерная 
графика/Engineeringcomputergr
aphics 

ЖБП/ТК 
ООД/КВ 
GCD/EC 
В тобы/ 
группа В 
/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ7 
УК7 
UC7 

Дизайн  және 
инженерлік 
графика /дизайна и 
инженернойграфи
ки/ 
Design and 
Engineering 
Graphics 

PhCS 13406 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

DSh1401(1) 
FK 1401(1) 
PhK 1401(1) 
 

Дене шынықтыру/ 
Физическая культура 
Physical Culture 

ЖБП/MК 
ООД/ОК 
GCD/CC 
А тобы 
/группа А/ 
group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

2      диффер 
сынақ 
диф.заче
т/mixedgr
ading-
system 
test 
 

ӘҚ5 
УК5 
UC5 

Дене шынықтыру 
және спорт/ 
Физическая 
культура и спорта/ 
Physicalcultureands
ports 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 
EDUC 21301 – 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

ShT1103 (2) 
/IYa1103(2) 
FL1103(2) 

Шетел тілі/  
Иностранный язык/ 
Foreign  language 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 
А тобы/ 
группа А/ 
group A 

Eng 3 5  45  90 
 

емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ3 
УК3 
UC3 

Шетел тілдері / 
иностранных 
языков/ 
Department of 
Foreign Languages 

EDUC 21201 –  
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

K(O)T 
1104(2) 
K(R)Ya1104
(2) 
K(R)L 
1104(2) 

Қазақ (орыс) тілі/ 
 
Казахский (русский) язык/ 
 
Kazakh (russian) language 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 
А тобы/ 
группа А/ 
group A 

Русс 
(Қаз) 

 

3 5  45  90 
 

емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ3 
УК3 
UC3 

Практикалық қазақ 
тілі / 
практического 
казахского языка/ 
Practical Kazakh 
language 
Орыс 
филологиясы / 
Русск. филологии/ 
/RussianPhilology 
Теориялық және 
қолданбалы лингв./ 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики/ 
Theoretical and 
Applied Linguistis 
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ENGG 22703 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ 
Общепрофессиональн
ые компетенции/ 
General professional 
competences 

Mat(I)1203 
Mat(I) 1203 
Mat(I) 1203 

Математика I 
Математика I 
Мathematics I 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 30  90 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ1 
ОПК1 
GPC1 

Жоғар. математика/  
высшей 
математики/ 
Higher 
mathematicsdepart
ment 

ENGG 22703 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ Обще-
профессиональные 
компетенции/  
General professional 
competences 

МК1301 
VvS 1301 
ItS1301 

Мамандықққа кіріспе 
Введение в специальность 
Introduction to the specialty 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 30   60 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

MNGT 21103- 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурныекомп
етенции/General 
cultural competences 

KB 1106 
PB 1106 
EB 1106 
 

Кәсіпкерлік және бизнес/ 
Предпринимательство и бизнес/ 
Entrepreneurship and business 
 

ЖБП/ТК 
ООД/КВ 
GCD/EC 
В тобы/ 
группа В/ 
group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 4 30 15  90 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ6 
УК6 
UC6 

Экономика ж/е 
кәсіпкерлік / 
экономки и 
предпринимател. 
/Economy and 
Entrepreneurship 

ENGG 22703 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ Обще-
профессиональные 
компетенции/  
General professional 
competences 

TM1305 
TM1305 
TM1305 

Теориялық механика 
Теоретическая механика 
Theoretical mechanics 

ЖБП/ТК 
ООД/КВ 
GCD/EC 
В тобы/ 
группа В/ 
group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 
exam 

 
Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 1 (1 пәнді таңдау)/  Элективный модуль 1 (выбрать 1 дисциплину)/ Electivemodule 1  (choose 1 discipline) 
MNGT 21403 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурныекомпе
енции/ General cultura  
competences 

BP 1107 
PU 1107 
MPs 1107 

Басқару психологиясы 
Психология управления 
Management psychology 

ЖБП TК 
ООД КB 
GCD EC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ8 
УК8 
UC8 

Әлеум. педагогика 
және өзін-өзі тану 
/социальной 
педагогикиисамоп
ознания/ 
Social pedagogy 
and self-knowledge 

MNGT 21303 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурныеком
петенции/ General 
cultural competences 

OOT1108 
Sam 1108 
SK 1108 

Өзін-өзі тану 
Самопознание 
Self-knowledge 
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MNGT 21503 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

СTCBK 1109 
СTOP 1109 
DTBA 1109 

Цифрлық технологияларды 
салалар бойынша қолдану/ 
Цифровые технологии по 
отраслямприменения/ 
Digital technologies by branches 
application 

          Информатика/ 
Информатики/ 
Department of 
Computer science 

MNGT 21203 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурныекомп
етенции/ General 
cultural competences 

SZhKM 
1107 
AK 1110 
ACC 1110 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет/ 
Антикоррупционнаякультура/ 
Anti-corruption culture 

          Мемлекет ж/е құқық 
теориясы, тарихы, 
конституция.құқық/ 
теории, истории 
государ и права, 
констит.права/ 
Theory and history of 
state and law, 
constitutional law 

EDUC 21401 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/General 
cultural competences 

TMIR 1112 
 
KRDR 1112 
SCBR 1112 

Тіл мәдениеті және іскерлік 
риторика 
Культура речи и деловая 
риторика/  
Speech culture and business 
rhetoric 

          Теориялық ж/е 
қолданбалы лингв/  
теорет. и прикл. 
лиингвистики/ 
Theoretical and 
Applied Linguistics 

HIST21302 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

STP 1113 
TPP 1113 
TPP 1113 

Cаясат теориясы мен практикасы/ 
Теория и практика политики / 
Theory and practiceof politics 

          

Саясаттану/ 
политологии/ 
Department of 
Political science 

HIST21702 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

Saya 1114 
Pol1114 
PS 1114 

Саясаттану 
Политология 
Political Science 

          

HIST21202 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 
cultural competences 

Mad1115 
Kul 1115 
CS 1115 
 

Мәдениеттану 
Культурология 
Cultural studies 

          Философия/ 
/философии 
Department of 
Philosophy 

HIST21702 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/ General 

Aleu1116 
Soc 1116 
Soc1116 

Әлеуметтану/ 
Социология/ 
Sociology 

          Әлеуметтану/ 
Социологии/ 
Department 
OfSociology 
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cultural competences 
ENGG 33405 - 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ 
Общепрофессиональные 
компетенции/ General 
professional competences 

OP 1402 
UP 1402 
EI 1402 

Оқу практикасы/ 
Учебная практика/ 
Educational internship 

ОҚТ 
ДВО 
ATE 

Қаз 
Русс 
Eng 

4 2     есеп 
отчет 
report 

ЖКҚ8 
ОПК8 
GPC8 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

PhCS 13406 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/Общекульт
ур.компетенции/General
culturalcompetences 

DSh1403(2) 
FK 1403(2) 
PhK 1403(2) 
 

Дене шынықтыру/ 
Физическая культура/ 
Physical Culture 

ЖБП/MК 
ООД/ОК 
GCD/CC 

Қаз 
Русс 
Eng 

2      диффер. 
сынақ/ 
диф.зачет 
mixedgra
ding-
system 
test 

ӘҚ5 
УК5 
UC5 

Дене шынықтыру 
ж/е спорт/ 
Физическая 
культура и спорта/ 
Physicalcultureands
ports 

Теориялық білім беру бойынша 1 курсқа барлығы /Итого по теоретическому обучению всег за 1 
курс / Total for theoretical training for 1rd year  

37 58 210 330 30 1110 14   

1 курсқа барлық барлығы/ Итого всего за 1 курс /Totalfor 1styear  41 60 210 330 30 1110 14   

3 семестр /3 семестр / Semester 3 
HIST 21502 -  
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/  
General cultural 
competences 

FiI2102 
FiI 2102 
Phil 2102 

Философия/ 
Философия/ 
Philosophy 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 30 15  90 емтихан 
экзамен 
exam 

ӘҚ4 
УК4 
UC4 

 

Философиякафедр
асы 
Кафедрафилософи
и 
Department of 
Philosophy 

ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ Обще-
профессиональные 
компетенции/ General 
professional 
competences 

KBShT 2202 
POIYa 2202 
POFL 2202 

Кәсіби бағдарланған шетел тілі/ 
Профессионально 
ориентированный иностранный 
язык/ 
Professionally oriented foreign 
language 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3  30  60 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ6 
ОПК6 
GPC6 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 22703 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpr
ofessionalcompetences 

Mat(2) 2204 
Mat(2) 2204 
Mat(2) 2204 

Математика II 
Математика II 
Мathematics II 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 30  90 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ1 
ОПК1 
GPC1 

 

Жоғарғы 
математика 
/высшей 
математики/ 
Higher 
mathematics 
department 
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AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 
 

PB 2204 
UP 2204 
PM 2204 

Процестерді басқару/ Урпавление 
процессами/ 
Process Management 
 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 

exam 

 Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 

Ваl 2207 
Ваl 2207 
Ваl 2207 

Баллистика / 
Баллистика / 
Ballistics 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 
exam 

 Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 
 

ĠMZTDUN 
2322 
 
OTPPRKN 
2322 
 
FTPLRCP 
2322 

Ғарыштық мақсаттағы зымыран-
дардың технологиялық дайын-
дығы мен ұшыру негіздері 
/Основы технологической 
подготовки и пуска ракет 
коcмического назначения/ 
Fundamentals of technological 
preparation and launch of rockets of 
cosmic purpose 

КП МК 
ПД ОК 
PD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 
exam 

КҚ1 
ПК1 
РС1 Ғарыштық техника 

ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 2 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 2 (выбрать 1 дисциплину)/ Elective module 2 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

A 2210 
A 2210 
A 2210 

Астродинамика/ 
Астродинамика/ 
Astrodynamic 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

КМ2211 
ПМ2211 
АМ2211 

Қолданбалы механика 
Прикладная механика 
Аpplied mechanics 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс
Eng 

      емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

PhCS 13406 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультурные 
компетенции/Generalc
ulturalcompetences 

DSh 2404 (3) 
FK 2404 (3) 
PhK 
2404 (3) 

Дене шынықтыру 
Физическая культура 
Physical Culture 
 

ЖБП/MК 
ООД/ОК 
GCD/CCATE 

Қаз 
Русс 
Eng 

2      Диффер. 
сынақ 
диф.зачет  
mixedgra
ding-syst. 
test 

ӘҚ5 
УК5 
UC5 

Д/шынықтыру 
және спорт 
Физическая 
культура и спорта 
Physical culture and 
sports 
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4 семестр /4 семестр / Semester 4 
ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/  Обще 
Профессиональныеко
мпетенции/ 
Generalprofessionalco
mpetences 
 

KK(O)T 
2104 
PK(R)Ya 
2104 
PK(R)L 2104 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ 
Профессиональный казахский 
(русский) язык/ 
Professional Kazakh (Russian) 
Language 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
(Рус) 

2 3  30  60 
 

емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ6 
ОПК6 
GPC6 

Практикалық қазақ 
тілі / 
Практического 
казахского языка 
Practical Kazakh 
language 

ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ 
Общепрофессиональ.
компетенции/General
professionalcompetenc
es 

EТ 2206 
EТ 2206 
EE 2206 

Электротехника  
Электротехника 
Electrical Engineering 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90  ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 

СВJ 2319 
SSS 2319 
SСS 2319 

Спутниктік байланыс жүйесі/ 
Спутниковые системы связи/ 
Satellite communication systems 
 

КП МК 
ПД  ОК 
PD CC 
А тобы/группа 
А/group A 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 

exam 

КҚ1 
ПК1 
РС1 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ 
Общепрофессиональн
ыекомпетенции/ 
Generalprofessionalco
mpetences 

GGpZhN 
2212 
OGp 2212 
FHHA 2212 

Гидравлика ж/е гидропневма-
тикалық жетектер негіздері/ 
Основы гидравлики и гидро-
пневмоприводов/ Fundamentals of 
hydraulics and hydropneumatic 
actuators 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
Вgroup В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 4 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

MKMT 
2213 
MTKM 
2213 
MSTSM 
2213 

Материалтану және конструкция-
лық материалдар технологиясы/ 
Материаловедение и технология 
конструкционных материалов / 
Materials Science and technology 
of Structural Materials 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
Вgroup В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 4 15  60 90 емтихан 
экзамен 

exam 

 

ZGTOaTO 
2214 
VzTIRKT 
2214 
IgTMRST22
14 

Зымыран-ғарыштық 
техникасындағыөзара 
ауыстырымдылық ж/е 
техникалық өлшемдер/ Взаимо-
заменяемость и технические 
измерения в ракетнокосмической 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 4 15 15 30 90 КЖ/КР/KW
емтихан 
экзамен 
examr 
 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 
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технике/ 
Interchangeability and technical 
measurements in rocket and space 
technology 
 

Элективті модуль 3 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 3 (выбрать 1 дисциплину)/ Elective module 3 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Өндір.-технологиял. 
құзіреттілік/Производ 
ственно-технологич. 
компетенция/Industria
l-
technologicalcompeten
ce 

ZGTKM 
2215 
SMRKT 
2215 
CMRST 
2215 

Зымыран-ғарыштық техниканың 
құрылыс механикасы/ 
Строительная механика 
ракетнокосмической техники/ 
Construction mechanics of rocket 
and space technology 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 Ғарыштық техника 

ж/е технологиялар/ 
Космическ. техника 
и технологии/ 
Space technology 
and technology 

ENGG 22703 
Өндір.-технологиял. 
құзіреттілік/Производ 
ственно-технологичес. 
компетенция/Industrial-
technologicalcompetenc
e 

DZhOT 
2216 
TZP 2216 
BPT 2216 

Дайындама жасау өндірісінің 
технологиясы / 
Технология заготовительного 
производства/ 
Billet production technology 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс
Eng 

емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар/ 
Космическ. техника 
и технологии/ 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
ENGG 33405 
Өндір.-технологиял. 
құзіреттілік/Производ-
водственно-технологич 
компетенция/ 
Industrial-
technologicalcompetence 

ÓP 2405 
PP 2405 
IE 2405 
 

Өндірістік практика 1/ 
Производственная практика 1/ 
Industrial externship 1 

КП 
ПП 
PP 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 4     Есеп 
отчет 
report 

ҚК2 
ПК2 
РС2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар/ 
Космическ. техника 
и технологии/ 
Space technology 
and technology 

PhCS 13406 
Жалпы мәдени 
құзыреттілік/ 
Общекультур.компет
енцииGeneralculturalc
ompetences 

DSh 2406 
FK 2406 
PhK 2406 
 

Дене шынықтыру/ 
Физическая культура/ 
Physical Culture 

ЖБП/MК 
ООД/ОК 
GCD/CC 

Қаз 
Русс 
Eng 

2      Диффер. 
сынақ 
диф.зачет  
mixedgra
ding-
system 
test 

ӘҚ5 
УК5 
UC5 

Дене шынықтыру 
және спорт/ 
Физическая 
культура и спорта/ 
Physical culture and 
sports 

Теориялық білім беру бойынша 2 курсқа барлығы /Итого по теоретическому обучению всего за 2 
курс / Total for theoretical training for 2rd year  

37 58 195 240 240 1125 14   

2 курсқа барлық барлығы/ Итого всего за 2 курс / Totalfor 2ndyear  39 62 195 240 240 1125 14   
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5 семестр /5 семестр / Semester 5 

ENGG 33405 
Өндірістік-технолог. 
құзіреттілік/ 
Производственно-
технологическая 
компетенция/  

KIB 3217 
PIP 3217 
AEP 3217 

Қолданбалы инженерлік бағдар-
ламалар/ Прикладные инженерные 
программы/ 
Applied engineering programs 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ5 
ОПК5 
GPC5 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныекомп
етенции/Generalprofessi
onalcompetences 

ĠA 3302 
KA 3302 
SC 3302 

Ғарыштық аппараттар/ 
Космические аппараты/ 
Spacecraft 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

4 6 30 15 30 120 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ5 
ОПК5 
GPC5 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

MMJ3218 
MMS3218 
MMS3218 

Микропроцессорлар ж/е микропро-
цессорлық жүйелер / 
Микропроцессоры и микропроцес-
сорные системы/ 
Microprocessors and micro-
processor systems 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 30  30 90 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ 
Общепрофессиональн
ые компетенции/ 
General professional 
competences 

ZКKZh 
3303 
UPKR 3303 
 
DCDR 3303 
 

Зымыран құрылымы ж/е конст-
рукциясын жобалау/ 
Устройство и проектирование 
конструкции ракет/ 
The device and construction design 
of rockets 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

4 6 30 15 30 120 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ3 
ОПК3 
GPC3 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 4 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 4 (выбрать 1 дисциплину) / Elective module 4 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Өндірістік-технология-
лық құзіреттілік/ 
Производственно-
технологическая 
компетенция/ Industrial 
and technological 
competence 

UAOT 3304 
 

TPLA 3304 
 
 

TAP 3304 

Ұшақ аппаратттарды өндіру 
технологиясы/ 
Технология производства лета-
тельных аппаратов / 
 
Technology of aircraft production 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 Ғарыштық техника 

ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 
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ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

MB3219/ 
DM3219/ 
MP3219 

Машина бөлшектері / 
Детали машин / 
Machine parts 

БП ТК  
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

      КЖ/КП/ 
KР 

емтихан 
экзамен 

exam 

 Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 5 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 5 (выбрать 1 дисциплину) / Elective module 5 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

UTN3305 
OTP3305 
FTT3305 

Ұшу теориясының негіздері/ 
Основытеорииполета/ 
Fundamentals of the theory of 
technology 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 
 

3 
 

15 
 

15  60 
 

емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ3 
ОПК3 
GPC3 

 
Ғарышт. техника 
ж/е технологиялар 
Космич. техника и 
технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Өндірістік-технолог. 
құзіреттілік/ Произв-
технолог. компетенция 
Industrialand 
technological 
competence 

VzhOZh 
3311 
OMP 3311 
MBE 3311 

Машинажасау өндірісінің 
жабдықтары/ 
Оборудование машиносроитель-
ного производства/ 
Machine-building equipment 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс 
Eng 

емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 
AERO 33404  
ENGG 33405 
Конструкторлық-
технологиялық 
құзыреттілік/ 
Конструкторско-
технологическая 
компетенция/ 
Design and 
technological 
competence 

ZGTTYAZh
Zh 3220 
SAPTPRKT 
3220 
CADS TP 
RST 3220 

Зымыран және ғарыштық 
техниканың технологиялық 
үдерістерін автоматтандырып 
жобалау жүйесі / 
САПР технологических процессов 
ракетно-космической техники/ 
Computer aided design system of 
technological processes of rocket and 
space technology 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 
 

5 
 

15 
 

15 
 

30 
 

90 
 

емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

GAEZhZh 
3306 
SEpKA 
3306 
PSSSV 3306 

Ғарыш аппараттарын энергиямен 
қоректендіру жүйелері/ Системы 
энергопитания космических 
аппаратов/ Power supply systems for 
space vehicles 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 
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Элективті модуль 6 (1 пәнді таңдау)/Элективный модуль 6 (выбрать 1 дисциплину) / Elective module 6 (choose 1 discipline) 

AERO 33404  
Конструкторлық-
технологиялық құзы-
реттілік/Конструктор
ско-технологическая 
компетенция/ Design 
and technological 
competence 

GABZh 
3221 
SUKLA 
3221 
SCS 3221 

Ғарыштық ұшу аппараттарын 
басқару жүйелері/  
Системы управления космическими 
летательными аппаратами/ 
Spacecraft control systems 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 
3 

5 
5 

15 
15 

15 
15 

30 
30 

90 
90 

емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

KNMP 3223 
MPSPO 
3223 
MPCO 3223 

 

Күрделі 
кеңістіктікнысандардымоделдеужән
епрототиптеу/ 
Моделирование и протопирование 
сложных пространственных 
объектов/ 
Modeling and prototyping of complex 
objects 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

 

Қаз 
Русс 
Eng 

емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology and 
technology 

Элективті модуль 7 (1 пәнді таңдау)/Элективный модуль 7 (выбрать 1 дисциплину) / Elective module 7 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

AEK 3224 
EUA 3224 
EDA 3224 

Автоматиканың электронды 
құрылғылары/ 
Электронные устройства 
автоматики/ 
Electronic devices of automatics 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ3 
ОПК3 
GPC3 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology and 
technology 

ENGG 33405 
Конструкторлық-тех-
нологиялық құзырет-
тілік/Конструкторско-
технол. компетенция/ 
Design and 
technological 
competence 

MzhT 3312 
TM 3312 
TME 3312 

Машинажасау технологиясы/ 
Технология машиностроения/ 
Technology of mechanical 
engineering 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс 
Eng 

КЖ/КП/ 
KР 

емтихан 
экзамен 
exam 
 

ЖКҚ7 
ОПК7 

GPC7 

Ғарышт. техника 
ж/е технологиялар 
Космич. техника и 
технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 8 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 8 (выбрать 1 дисциплину)/ Elective module 8 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профес. 
компетенции/General
professionalcompetenc

AOMT322
5 
TSPE3225 
TSM3225 

Аса өткізгіш материалдардың 
технологиясы/  
Технология сверхпроводящих 
материалов/ 
Technology of superconducting 
materials 

БП ТК 
БД КВ/BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 4 15 15 30 75 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology and 
technology 
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es 
 

ENGG 33405 
Конструкторлық-
технологиялық 
құзыреттілік/ 
Конструкторско-
технологическая 
компетенция/ Design 
and technological 
competence 

TZhZh 
3313 
PTO 3313 
DTE3313 

Технологиялық жабдық-құралды 
жобалау/ Проектирование 
технологической оснастки/ 
Designing of technological equipment 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс
Eng 

      емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 Ғарыштық техника 

ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology and 
technology 

Элективті модуль 9 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 9 (выбрать 1 дисциплину) / Elective module 9 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/ 
Общепрофессиональн
ые компетенции/  
General professional 
competences 
 

ZGTTZhO
3226 
TTRKT 
3226 
THTRST 
3226 

Зымыран-
ғарыштықтехникасындағы 
термодинамикажәнежылу өткізу / 
ТермодинамикаитеплопередачавР
КТ/ Thermodynamics and heat 
transfer in rocket-space technology 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
Вgroup В 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 
 

MOT 327 
UTM 3227 
PTM 3227 

Микроэлектроникадағы орау 
технологиялары/ Упаковочные 
технологии в микроэлектронике/ 
Packaging technologies in 
microelectronics 

БП ТК 
БД КВ/BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
ENGG 33405 
Өндір.-технологиял. 
құзіреттілік/Производ-
водственно-технологич 
компетенция/ 
Industrial-
technologicalcompetence 

OP 3407 
PP 3407 
IE 3407 

Өндірістік практика 2/ 
Производственная практика 2/ 
Industrial externship 2 

КП 
ПП 
PP 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 4     Есеп 
отчет 
report 

КҚ2 
ПК2 
PC2 

Ғарышт. техника 
ж/е технологиялар 
Космич. техника и 
технологии 
Space technology 
and technology 

Теориялық білім беру бойынша 3 курсқа барлығы /Итого по теоретическому обучению всего за 3 
курс / Total for theoretical training for 3rd year  

36 57 225 165 300 1080 14   

3 курсқа барлық барлығы/ Итого всего за 3 курс / Totalfor 3rdyear 38 61 225 165 300 1080 14   
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7 семестр /7 семестр /Semester 7 

AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 

GZKZhYIk
SP 4307 
SENIsRKK 
4307 
COGIsSRC 
4307 

Ғарыш зымыран кешенінің жер үсті 
инфрақұрылымын салу және 
пайдалану / 
Строительство и эксплуатация 
наземной инфраструктуры КРК/ 
Construction and operation of the 
ground infrastructure of the space 
rocket complex 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90  ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 
 

TPFKT 
4228 
FSATP 
4228 
FCTP 
4228 

Технологиялық процестердің 
функционалдық-құндық талдауы/ 
Функционально-стоимостной анализ 
технологических процессов/ Functional-
cost analysis of technological processes 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 
 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 
 

KOZZhN 
4229 
OPTtR 
4229 
FDSPR 
4229 

Қатты отынды зымырандарды жобалау 
негіздері/ Основы проектирования 
твердотопливных ракет / The 
fundamentals of designing solid-
propellant rockets 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 

exam 

ЖКҚ7 
ОПК7 
GPC7 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 

GAZhST 
4308 
TSIKA 
4308 
TATSV 
4308 

Ғарыш аппараттарын жинау және 
сынау технологиясы/ 
Технология сборки и испытания 
космических аппаратов/ 
Technology of assembly and testing 
of space vehicles 
 

КП ТК 
ПД КВ 
PD ЕCС 
тобы/группа С/ 
group С 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 

exam 

КҚ1 
ПК1 
PC1 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 10 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 10 (выбрать 1 дисциплину)/ Elective module 10 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 
 

GKZZhGB 
4230 

 
KSDZZKS 

4230 
 

SRSSSC 
4230 

Жерді қашықтықтан зондтау дың 
ғарыштықжүйесі және ғарыштық 
байланыс/ Космические системы 
дистанционного зондирования земли и 
космическая связь/ 
Space remote sensing systems and space 
communications 
 
 

КП ТК 
ПД КВ 
PD ЕCС 
тобы/группа С/ 
group С 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 15 15 30 90 емтихан 
экзамен 
exam 

КҚ1 
ПК1 
PC1 Ғарыштық техника 

ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 
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ENGG 33405 
Кәсіби құзыреттілік/ 
Профессиональные 
компетенции/ 
Professional 
Competences 
 

AMT 4314 
TAM 4314 
TAE 4314 

Автоматтандырылған машинажасау 
технологиясы/  
Технология автоматизированного 
машиностроения/  
Technology of automated engineering 

КП ТК 
ПД КВ 
PD ЕCС 
тобы/группа С/ 
group С 

Қаз 
Русс 
Eng 

      емтихан 
экзамен 
exam 

КҚ1 
ПК1 
PC1 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 11 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 11(выбрать 1 дисциплину)/ Elective module 11 (choose 1 discipline) 
AERO 33404  
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 
 

ZQJ 4309 
PRD 4309 
DRE 4309 

Зымыран қозғалтқыштарын жобалау 
негіздері / 
Основы проектирование ракетных 
двигателей/ 
Fundamentals of designing rocket engines/ 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
С тобы/группа 
С/ group С 

Қаз 
Русс 
Eng 

3 5 30 15  90 КЖ/КП/ 
KР 

емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Кәсіби құзыреттілік/ 
Профессиональные 
компетенции/ 
Professional 
Competences 

BEKMT42
31 
MTAIE42
31 
MTAES42
31 

Баламалы энергия көздерінің 
микроэлектрондық 
технологиялары/ 
Микроэлектронные технологии 
альтернативных источников 
энергии/ 
Microelectronic technologies of 
alternative energy sources 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
В тобы/группа 
В/group В 

Қаз 
Русс 
Eng 

емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ3 
ОПК3 
GPC3 

 
Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Элективті модуль 12 (1 пәнді таңдау)/ Элективный модуль 12 (выбрать 1 дисциплину)/ Elective module 12 (choose 1 discipline) 

AERO 33404  
Өндірістік-
технологиялық 
құзіреттілік/ 
Производственно-
технологическая  
 

AMSA 
4310 
ChMAZ 
4310 
NMAP 
4310 

Аэроғарыштық мәселелердегі 
сандық әдістер / 
Численные методы в 
аэрокосмических задачах/ 
Numerical methods in aerospace 
problems 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
С тобы/группа 
С/ group С 

Қаз 
Русс 
Eng 

2 3 15 15  60 емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

ENGG 33405 
Жүйелік құзыреттілік/ 
Системн. компетенция/ 
Scientific and innovative 
competence 
 

TZJ 4315 
PUС 4315 
DPM 4315 

Телімдер мен цехтарды жобалау/ 
Проектирование участков и цехов/ 
Design of plots and manufactory 
 

БП ТК 
БД КВ 
BD ЕC 
С тобы/группа 
С/ group С 

Қаз 
Русс 
Eng 

емтихан 
экзамен 
exam 

ЖКҚ2 
ОПК2 
GPC2 

 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 
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8 семестр /8 семестр /Semester 8 
AERO 33404  
ENGG 33405 
Өндір.-технологиял. 
құзіреттілік/Производс
твенно-технологическ. 
компетенция/Industrial- 
technologicalcompetence 

Диплом алдындағы практика/ 
Преддипломная практика/ 
Pre–diploma workexternship/ 
 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

 

Қаз 
Русс 
Eng 

6 15     есеп 
отчет 
report 

КҚ2 
ПК2 
PC2 

Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
ENGG 33405 
Қорытынды 
аттестаттау модулі/ 
Модуль итоговая 
аттестация/Moduleoffi
nalqualifyingexaminati
on 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан/ 
Государственный экзамен по специальности/ 
State examination in the specialty 

ҚА 
ИА 
FA 

Қаз 
Русс 
Eng 

1 4     Мемле-
кеттік 
емтихан 
Госуд. 
экзамен 
/StateЕх
аm 

 Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

AERO 33404  
ENGG 33405 
Жалпы кәсіби 
құзыреттілік/Обще-
профессиональныеко
мпетенции/Generalpro
fessionalcompetences 

Дипломдық жұмысты қорғау/ 
Написание и защита дипломной работы/ 
Writing and defense of graduation work 

 Қаз 
Русс 
Eng 

2 8       Ғарыштық техника 
ж/е технологиялар 
Космическ. техника 
и технологии 
Space technology 
and technology 

Теориялық білім беру бойынша 4 курсқа барлығы /Итого по теоретическому обучению всего за 4 
курс / Total for theoretical training for 4rd year  

19 27 120 105 120 570 7   

4 курсқа барлық барлығы/ Итого всего за 4 курс / Totalfor4ndyear  26 58 120 105 120 570 7   
 Оқытудың қосымша түрлері/ Дополнительные виды обучения / Additional types of training 
              
 Біліктілік аясынан тыс қосымша модульдер / Дополнительные модули, 

выходящие за рамки квалификации / Additional modules beyond qualification 
 

              
Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Всего теоретического обучения / Total for theoretical training 

 129 203 750 480 690 3885 48   

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 
Итого по образовательной программе/ Total for education program 

 146 240- 750 480 690 3885 48   

 
.  
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі/ 
Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы/ 
Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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Оқылатын 
пәндер саны/ 
Количество 
изучаемых 
дисциплин/ 
Amount of  
subjects 

ҚР бойынша кредиттер саны /Количество кредитов РК / 
Amount of RK credits 
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/  
C
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e 
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pe
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1 
1  4 3 19     19 870 30 7 1  
2 1 4 3 18 4    22 810 30 7 1  

2 
3 1 6 1 19     19 900 30 7 1  
4 1 3 4 18  2   20 900 31 7 1 1 

3 
5 2  6 19     19 930 30 6  1 
6 4  6 17  2   19 840 31 6  1 

4 
7 3  7 19     19 915 31 7  1 
8       6 3 7 765 27 1   

Барлығы/ 
Всего /  
Total: 

12 17 30 129 4 4 6 3 146 6930 240 48 4 4 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса 
Theorganizationofeducationallprocess 

 
1. Оқуғақабылдануғақойылатынарнайыталаптар: ҰБТтапсыру, төртіншіпән - физика 
Особые вступительные требования:сдача ЕНТ, четвертый предмет – физика 
Specific admission requirements:UNT, the fourth subject – physics 
 
2 Бұрыналынғанбілімдітануғақатыстыерекшешарттар:жалпыортабілімтуралыаттестаттыңнемесетехникалықжәнекәсіби, 
ортабілімненкейінгідипломныңболуы. 
ШетелдікоқуұйымдарыбергенбілімітуралыдипломбілімберуоблысыныңӨкілеттіоргандарынаннострификацияданөтуіқажет. 
Особыеусловиядляпризнанияпредшествующегообучения:наличиеаттестатаобобщемсреднемобразованииилидипломотехническомипрофессион
альном, послесреднемобразовании. Документы об образовании, выданные зарубежными учебными организациями, должны пройти процедуру 
нострификации в Уполномоченном органе в области образования. 
Specific arrangements for recognition of prior learning: the presence of General Certificate of Secondary Education or a diploma of technical and 
professional, post-secondary education. Education documents issued by foreign educational institutions must undergo the procedure of nostrification to the 
authorized body in the field of education 
 
3 Дәреженіберуталаптарыменережелері:Бакалаврдәрежесіналуүшінстудентбағдарламаныңкелесіталаптарынасайболуыкерек: 
ББбағдарламасыбойыншаоқытунәтижелерінмеңгеруі, жалпыкөлемі 129 кредиттерденаземесбарлықоқупәндеріненоңбағағаиеболуы, оқу 
практикасын ғарыштық техника және технологиялар кафедрасыныңзертханаларынданемесеҒЗИзертханаларында өтуі, кәсіби және 
дипломалдыпрактикаларды ғарыш, машинажасау салаларының өндірістерінде өтуі, мамандықбойыншамемлекеттікемтихантапсыруы; 
ББбағдарламасыныңмамандықбойыншапәндеріненекіемтихантапсыруынемеседипломжұмысындайындапжәнеқорғау (кафедрашешімінегізінде). 
Требования и правила присвоению степени: Для получения степени бакалавра, студент должен отвечать следующим требованиям программы: 
освоить результаты обучения по ОП, иметь положительные оценки по всем учебным дисциплинам общим объемом не менее 129 кредитов, пройти 
учебную практику в лабораториях кафедрыкосмической техники и технологии или в лабораториях НИИ,профессиональную и преддипломную 
практики на предприятиях космической, машиностроительной отраслях, сдать государственный экзамен по специальности; сдать два экзамена по 
профилирующим дисциплинам ОП или подготовить и защитить дипломную работу (на основании решения кафедры). 
Qualification requirements and regulations:To obtain a bachelor's degree, the student must meet the following requirements of the program: to master the 
results of the education program, to have positive grades in all academic disciplines with a total volume of at least 129 credits, to pass training practice in the 
laboratories of the department of space technology and technology or in the laboratories of the research institute, pre-diploma practice at the enterprises of 
space, machine-building industries, pass the state examination in the specialty; pass two examinations in the core disciplines of the ЕP or prepare and defend 
the thesis work (on the basis of the decision of the department). 
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4 Түлектердіңкәсібибейіні:«Ғарыштық техника және технология» мамандығының түлегі ғылыми зертханаларда кіші ғылыми қызметкер, 
инженер ретінде спутниктік байланыс инженері, технолог, механик, жүйелік инженер, менеджер ретінде жұмыс істей алады. Бұл бағдарлама 
бакалавриат түлектеріне өздерінің академиялық білімдерін одан әрі жетілдіруге қажетті қажетті дайындықты береді,сонымен қатар ғарышпен 
байланысты машинажасау, геодезия, география, радиотехника, электроника және телекоммуникация салаларында жұмыс істей алатын болады. 
Профессиональный профиль выпускников:Выпускник специальности «Космическая техника и технологии» может работать младшим научным 
сотрудником в научных лабораториях, Инженер программистом, инженером по спутниковым коммуникациям, технологом, механиком, 
системотехником, менеджером. Данная программа даст выпускникам бакалавртата необходимую базовую подготовку для дальнейшего 
совершенствования их академических знаний в области космоса, а также работать в смежных с космосом областях машиностроения, геодезии, 
географии, радиотехники и электроники, теле-радиокоммуникации. 
Occupational profile/s of graduates:A graduate of the specialty "Space technology and technology" can work as a junior research assistant in scientific 
laboratories, as an engineer as a programmer, as a satellite communications engineer, as a technologist, as a mechanic, as a system engineer, as a manager. 
This program will give the graduates of the bachelor's degree the necessary basic training for further improvement of their academic knowledge in the field 
of space, as well as working in the areas of engineering, geodesy, geography, radio engineering and electronics, and telecommunications. 
 
5 Білімбағдарламасынжүзегеасырутәсілдеріменәдістері:Кредиттер,алынғанбағалар белгілінәтижелерге 
сәйкескелетіндеңгейгежеткенкездеберіледі. Егерстудентоқытунәтижелерінежетпесе, сынақтықбірліктерберілмейді. 
Оқукезіндегінәтижелержетістігінкөрсететінстуденттергеберілетінкредиттерсаныэлементкеберілетінкредиттерсанынатеңболады. 
Бағалауәдістерінестуденттіңпрогресінбағалаужәнекурснемесемодульэлементініңшеңберіндеоқытунәтижелерініңжетістігіндәлелдеуүшінқолданыла
тынбарлықжазбаша, ауызшажәнепрактикалықтесттер/емтихандар, жобаларжәнеэссекіреді, 
олардыбағалаукритериилеріретіндеоқытунәтижелерінежетуүшін, студентненіорындаукеректігінкөрсетуқажет. 
Білімберуэлементінетаңдалғанбағалаудыңәдістеріменкритериилеріөзініңқолданылуыбойыншаоқуәрекетініңтүріменоғананықталғаноқытунәтижеле
рінесәйкесболуыкерек. 
Способыиметодыреализацииобразовательнойпрограммы:Кредиты присуждаются, когда надлежащая оценка показывает, определенные 
результатов обучения были достигнуты на соответствующем уровне. Если студент не достиг результатов обучения, зачетные единицы не 
присваиваются. Количество кредитов, присваиваемых студенту, который продемонстрировал достижение результатов обучения, равно количеству 
кредитов, присваиваемых элементу. 
Методы оценки включают в себя весь спектр письменных, устных и практических тестов/экзаменов, проектов и эссе, которые используются для 
оценки прогресса студента и подтверждения достижения им результатов обучения в рамках элемента курса или модуля, в то время как критерии 
оценки призваны описать то, что студент должен сделать для демонстрации освоения результатов обучения. 
Для соответствия своему назначению методы и критерии оценки, выбранные для образовательного элемента, должны соответствовать 
результатам обучения, которые были определены для него, и видам учебной деятельности. 
Methods and techniques for programme delivery:Credits are awarded when a proper assessment indicates specific learning outcomes have been achieved 
at an appropriate level. If a student has not reached the learning outcomes, credit units are not assigned. The number of credits assigned to a student who has 
demonstrated achievement of learning outcomes, equal to the number of credits assigned to the element. 
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Valuation techniques include the whole range of written, oral and practical tests / examinations, projects and essays, which are used to evaluate student 
progress and confirm the attainment of learning outcomes for the course element or module, while the evaluation criteria are designed to describe what the 
student must do to demonstrate the development of learning outcomes. 
To meet its purpose and methods of assessment criteria selected for the educational element, must comply with the learning outcomes that have been 
identified for him, and types of learning activities. 
 
6 Оқытунәтижелерінбағалаукритерийлері/ Критерииоценкирезультатовобучения/ Assessment criteria of Learning Outcomes: 
 
ҚР бойынша баға/Оценки по РК/ 
Estimates of the RK Estimates of the RK 

ECTS бойынша баға/Оценки по ECTS/ 
Estimates on the ECTS 

Әріптікжүйебойыншабаға 
/Оценкапобуквеннойсистеме
/ Based on letter system 
 

Баллдардың цифрлік 
эквиваленті/ 
Цифровойэквивалентбаллов
/ The digital equivalent points 

% 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға/ 
Оценкапотрадиционнойсистеме
/ 
Based on the traditional system 

Әріптікжүйебойыншабаға/Оценкапобуквеннойсистеме
/ Basedonlettersystem 

Дәстүрлі/ 
Традиционная
/ 
Definition 

A 4.0 
95-
10
0 Өте жақсы/ 

Отлично А Excellent 
A- 3.67 90-

94 

B+ 3.33 85-
89 Жақсы/Хорошо В Very good 

B 3.0 80-
84 Жақсы/Хорошо 

С Good B- 2.67 75-
79 

C+ 2.33 70-
74 

Қанағаттанарлық/ 
Удовлетворительно 

C 2.0 65-
69 

Қанағаттанарлық/ 
Удовлетворительно D Satisfactory C- 1.67 60-

64 

D+ 1.33 55-
59 

D 1.0 50-
54 

Қанағаттанарлық/ 
Удовлетворительно E Sufficient 

F 0 0-
49 

Қанағаттанарлықсыз/ 
Неудовлетворительно FX, F Fail 

 


