


 



Мамандық: 6M074600 – " Ғарыштық техника және технологиялар" 

Специальность: 6М074600 – "Космическая техника и технологии" 

Specialties: 6М074600 – "Space engineering and technology" 

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Level of qualification: 7 ҰБШ , 7 ЕБШ /7 НРК/ 

 

Берілетін дәреже: " Ғарыштық техника және технологиялар" мамандығы бойынша техника және технологиялар магистрі 

Awarded degree: Магистр техники и технологии по специальности 6М074600 – "Космическая техника и технологии" 

Присуждаемая степень: Master degree of engineering and technology in specialty 6M074600 - "Space engineering and technology" 

 

Стандартный срок обучения: 1,5 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі: 1,5 года 

Standard period of study : 1,5 year 

 

Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл  

Периодичность пересмотра: 3 года  

Frequency of review : 3 years  

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасы экономикасының интустриалды-инновациялық дамуы, еңбектің сыртқы 

және ішкі нарығының сұраныстарын қанағаттандыратын, ғарыш саласы үшін  жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау. 

Цели образовательной программы: Подготовка высоквалифицированных, конкурентоспособных кадров для космической отрасли 

удовлетворяющих потребностям индустриально-инновационного развития экономики РК, запросам внутреннего и внешнего рынка труда.  

Profile of the educational program: Staff training for space industry with higher and postgraduate education that will meet the needs of industrial and 

innovative development of Kazakhstan's economy, the needs of internal and external labor market. 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері : "Кішкентай ғарыштық аппараттарын жобалау және ЖҚЗ жүйелері" бағдарламасының бағыты бойынша 

түлектері жобалаудың, құрамалаудың, есептеулердің, математикалық, физикалық және компьютерлік моделдеудің заманауи әдістерімен 

құралдарын пайдалануға негізделген конкуренцияға бейімді кішкентай ғарыштық аппараттарды және ЖҚЗ жүйелерін жасаудыың алдында 

қойылған мәселлерді дұрыс анықтай және топтастыра алады және техника және технологиялар магистрі, инженер, конструктор, технолог, 

энергетик, системотехник, программист, механик, менеджер лауазымдарын атқара алады. 

 

Ключевые результаты обучения: Выпускники образовательной программы по направлению «Проектирование малых космических 

аппаратов и системы ДЗЗ» смогут правильно определить и формализовать задачи, поставленных перед созданием конкурентоспособных 

малых космических аппаратов и систем ДЗЗ основанной на применении современных методов и средств проектирования, конструирования, 



расчетов, математического, физического и компьютерного моделирования.  и может занимать следующие должности: инженер, конструктор, 

технолог, энергетик, системотехник, программист, механик, менеджер. 

 

Key learning outcomes: Graduating students of the educational program on direction "Planning of small space vehicles and system RSE" able 

correctly to define and формализовать tasks, put before creation of competitive small space vehicles and systems of RSE based on application of 

modern methods and facilities of planning, constructing, calculations, mathematical, physical and computer design.  and can hold next positions: 

engineer, designer, technologist, power engineering specialist, системотехник, programmer, mechanic, manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the educational programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the 

educational programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы 

/Название модуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /General  modules   

EDUC 

51101 

Магистрлік дайындық 

әдістемесі/  Методология 

магистерской подготовки / 

Methodology The Masters 

Training 

жаңа мәселелер мен жағдайларды 

шешуге шығармашылық 

көзқараспен қарау және креативті 

ойлай алу, ғылыми-зерттеу 

қабілетінің болуы, кәсіби салада 

ғылыми жобалар мен зерттеулерді 

жүзеге асыра білу. Ағылшын 

тілінде академиялық жазудың 

нормалары мен дағдыларын 

меңгеру,  зерттеу тақырыптары 

бойынша ғылыми шолулар, 

түйіндемелер, рефераттар мен 

библиографиялар дайындау, 

ғылыми мақалаларды талдау және 

ғылыми тақырып бойынша түрлі 

көлемдегі және жанрдағы 

академиялық мәтіндер жазу. 

уметь креативно мыслить и 

творчески подходить к решению 

новых проблем и ситуаций, иметь 

навыки научно-

исследовательской деятельности, 

выполнения научных проектов и 

исследований в 

профессиональной области. Знать 

нормы и владеть навыками 

академического письма в 

английском языке, подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

анализа научных статьей, 

написания академических текстов 

различного объема и жанров по 

научной тематике. 

to be able to think creatively 

and creatively approach to 

solving new problems and 

situations, to have skills of 

research activities, 

implementation of research 

projects and studies in the 

professional field. To be 

aware of norms and skills of 

the academic writing in 

English, preparation of 

scientific reviews, 

summaries, drawing up 

papers and bibliographies on 

scope of the conducted 

research, analysis of 

scientific articles, writing of 

the academic texts of various 

volume and genres on the 

scientific subject. 
Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major   

AERO 

52102 

Кішкентай ғарыштық 

аппараттарының және 

ЖҚЗ жүйелерінің 

құрылымы және 

функционалдық 

элементтері 

 

Структура и 

Бұйымның құрылымы, жұмыс 

істеуі, конструкциясы, 

алгоритмдік және бағдарламалық 

қамтамасыздандырылуы бойынша 

варианттардың салыстырма 

талдауын жасай білу; 

Жасалатын бұйымды 

модернизациялауға 

уметь провести сравнительный 

анализ вариантов возможных 

принципиальных решений по 

структуре, функционированию, 

конструкции, алгоритмическому 

и программному обеспечению 

изделия; 

обосновать проектные решения, 

able to conduct the 

comparative analysis of 

variants of possible 

fundamental decisions on a 

structure, functioning, 

construction, algorithmic 

and programmatic providing 

of good; 



функциональные элементы 

малых космических 

аппаратов и систем ДЗЗ 

 

Structure and functional 

elements of small space 

vehicles and systems of RSE 

жарамдылығын қамтамасыз ететін 

жобалық шешеімдерді дәлелдей 

білу; 

Пайдалану процесі кезінде 

бұйымның және оның құраушы 

бөліктерін бақылау 

құралдарын(жүйелерін) таңдай 

білу 

обеспечивающих пригодность к 

модернизации создаваемого 

изделия; 

уметь выбрать средств (систем) 

контроля изделия и его 

составных частей в процессе 

эксплуатации; 

to ground project decisions, 

providing a fitness to 

modernisation of the created 

good; 

able to choose controls 

(systems) of good and his 

component parts in the 

process of exploitation; 

AERO 

62203 

Кішкентай ғарыштық 

аппараттарды және ЖҚЗ 

жүйелерін есептеу, 

жобалау және пайдалану 

 

Расчет, проектирование и 

эксплуатация малых 

космических аппаратов и 

систем ДЗЗ 

 

Calculation, planning and 

exploitation of small space 

vehicles and systems of RSE 

Ақпараттық-коммуникациялық 

кеңістікте жұмыс істей білу, 

жалпы тағайындалған 

бағдарламалық құралдарды 

пайдаланып қатты денелі 

компьютерлік моделдеуді, 

беріктік, динамикалық және 

жылулық есептеулерді жүргізе 

білу; 

Жобалауға жүйелік қараудың 

негізінде жобаланатын бұйымға 

кіретін  жүйелерді, механизмдерді 

және агрегаттарды жобалауға 

және құрамалауға техникалық 

тапсырма жасай білу; 

Техникалық жобаның(ТЖ) 

жобалық конструкторлық 

құжаттарын, бағдарламалық 

құжаттарын жасай білу. 

Уметь работать в 

информационно-

коммуникационном 

пространстве, проводить 

твердотельное компьютерное 

моделирование, прочностные, 

динамические и тепловые 

расчеты с использованием 

программных средств общего 

назначения; 

на основе системного подхода к 

проектированию разрабатывать 

технические задания на 

проектирование и 

конструирование систем, 

механизмов и агрегатов, 

входящих в проектируемое 

изделие;  

уметь разрабатывать проектную 

конструкторскую документацию, 

программную документацию 

технического проекта(ТП). 

Able to work in of 

informatively-

communication space, 

conduct a твердотельное 

computer design, 

прочностные, dynamic and 

thermal calculations with the 

use of programmatic 

facilities of general-purpose; 

on the basis of approach of 

the systems to planning to 

develop requirement 

specifications on planning 

and constructing of the 

systems, mechanisms and 

aggregates, included in the 

designed good;  

able to develop project 

designer documentation, 

programmatic 

documentation of technical 

project (ТР). 

 

 

 

 

 



2 Білім беру бағдарламасыныңоқу жоспары / Учебный план образовательной программы / The curriculum of the educational program 

Модуль коды/ 

Код модуля/ 

module code 

 

Пәннің атауы / Название дисциплины /Title 

discipline 

Пәннің 

циклі 

/Цикл 

дисциплины 

/ Cycle of  

discipline 

Көлемі/ Объем/ 

memory 
Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері 

/ Виды аудиторной 

учебной работы / 

Types of study 
Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля / 

Type of final 

control 

Язык 

обучения/ 

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * 

Кредиты РК/ 

ҚР кредит 

саны/ 

Quantity of 

RK credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р
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к
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и
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ы
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a
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1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 51101 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (проф.) 

Foreign language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 
2 3  2  

емтихан 

экзамен 

exam 

 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 
1 2  1  

емтихан 

экзамен 

exam 

 

Психология                                                        

Психология                                                        

Psychology 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 
2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

exam 

 

AERO 52102 

Ғарыштық құралдарды сынау жүйелері 

Системы испытаний космических 

средств 

Testing of Space Resources Systems 

КП МК 

ПД ОК 

PD CC 
3 5 1  2 

емтихан 

экзамен 

exam 

 

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective 

courses** 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 
5 8    

  

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective 

courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 
6 9     

 



Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

19 30    

  

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

19 30    

  

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

AERO 62203 

Магистрантың эксперименталды - 

зерттеу жұмысы  * 

Экспериментально - исследовательская 

работа магистранта * 

Experimental - research work of a student* 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

1 3    

есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные дисциплины/Elective 

courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

17 27    

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

17 27    

  

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

18 30    

  

3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

AERO 62203 

Магистранттың эксперименталды - 

зерттеу жұмысы  * 

Экспериментально - исследовательская 

работа магистранта * 

 Experimental - research work of a 

student* 

 3 10    

есеп 

отчет 

report 

 

AERO 62203 

Өндірістік практика ** 

Производственная практика ** 

The industrial practice ** 

 4 10    

есеп 

отчет 

report 

 

 

Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Comprehensive exam 

 1 3    

КЕ 

КЭ 

CE 

 



 

Жоба жұмысын рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита проектной 

работы 

Clearance and defence of the Project Work 

 3 7    

ЖЖ қорғау 

Защита ПР 

Defence 

PW 

 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
11 30    

  

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

36 57    

  

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

48 90    

  

 

 

 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бағдарлама бойынша оқытуға қабылдау, конкурстық негізде азаматтардың арызы 

бойынша, Ғылыми кеңестің шешімі негізінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректорымен бекітілетін, 

университеттің оқуға қабылдау Ережелеріне сәйкес жүргізіледі. 

Пререквезиттер: Ғарыштық аппараттар -  3 кредит, Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер - 3 кредит 

Особые вступительные требования: Зачисление на обучение по программе осуществляется в соответствии с действующими Правилами 

приема на обучение в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, которые утверждаются ректором университета на 

основании решения ученого совета, по заявлениям граждан на конкурсной основе. Пререквизиты : Космические аппараты - 3 кредита,  

Микропроцессоры и микропроцессорные системы  - 3 кредита. 

Specific admission requirements: Admission to the program training is carried out in accordance with the Rules of admission to the LN Eurasian 

National University Gumilyov , approved by the Rector of the University on the basis of the decision of the Academic Council , on citizens' 

applications on a competitive basis. 

Prerequisites: Space vehicles -3 сredits, Microprocessor and мicroprocessor systems -3 сredits 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

6М074600«Кішкентай ғарыштық аппараттарын жобалау және ЖҚЗ жүйелері» білім беру бағдарламасына мамандығы бойынша кадрлар 

даярлау үшін Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ бакалавр дәрежесі бар жоғары білімі бар 

тұлғалар қабылданады. 



Особые условия для признания предшествующего обучения: Для обучения по образовательной программе 6М074600 «Проектирование 

малых космических аппаратов и системы ДЗЗ» принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие высшее образование, которым присуждена степень бакалавра. 

Specific arrangements for recognition of prior learning: For training in the educational program 6М074600 «Planning of small space vehicles and 

system RSE» accepted citizens of the Republic of Kazakhstan , foreign citizens and stateless persons with higher education , which was awarded a 

bachelor's degree . 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Техника және технология магистрі дәрежесін алу үшін білім алушы мынадай талаптарға  

сәйкес болу тиіс: 

-толық білім беру бағдарламасының теориялық және практикалық курсын меңгеру (кем дегенде 48 кредит оның ішінде, теориялық оқыту 

кем дегенде 36 кредиттер , практика кем дегенде 4 кредит , кем дегенде Эксперименталдық-зерттеу жұмысына 4 кредиттен) және 

академиялық пәндер бойынша бағдарламада қарастырылған емтихандарды жақсы тапсыру 

- бағдарламада көрсетілген, кәсіби тағылымдамасын, зерттеу және өндірістік тәжірибелерінен өту және кафедраға белгіленген уақытта 

есептіліктерін тапсыру. 

-  бағдарламада көрсетілген, оқу қызметтерінің түрлері бойынша қорытынды бақылау тапсыру кезінде белгіленген модульдер шеберліктерін 

дәлелдеу. 

- магистрлік жобаның негізгі нәтижелері кем дегенде бір жарияланымда және / немесе ғылыми конференцияда ұсынылуы тиіс;  

- кешенді емтихан тапсыру және магистрлік жобаны уақтылы орындау, қорғау; 

- Университет алдында материалдық қарыздың болмағандығы жөнінде кету қағазын толтыру және кафедраға тапсыру. 

Требования и правила присвоению степени: Для присвоения степени магистра техники и технологии обучающийся должен 

соответствовать следующим критериям: 

- полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы (не менее 48 кредитов, из них не менее 36 

кредитов теоретического обучения, не менее 4 кредитов практики, не менее 4 кредитов экспериментально-исследовательской работы)  и 

успешно сдать, предусмотренные программой экзамены по академическим дисциплинам; 

- успешно пройти производственную практику и профессиональную стажировоку, предусмотренные программой и сдать отчеты на 

кафедру и защитить их в установленные сроки; 

- доказать овладение, предусмотренных модулями компетенций в ходе сдачи итогового контроля по видам учебной деятельности, 

предусмотренных программой; 

- основные результаты магистерского проекта должны быть представлены не менее чем в одной публикации и/или одном выступлении 

на научно-практической конференции;  

- сдать комплексный экзамен, выполнить и успешно защитить магистерский проект в установленные сроки; 

- заполнить и сдать на кафедру обходной лист об отсутствии материальной задолженности перед университетом. 

Qualification requirements and regulations: For the appropriation of master's of technique and technology degree the student must correspond to the 

next criteria: 



     - Fully master the theoretical and practical course of the educational program  (At least 48 credits , including at least 36 credits of theoretical 

training , at least 4 credits of practice , at least 4kreditov research work ) and pass the specified examinations program of academic disciplines ; 

- Successfully complete educational and issledovatelskie practices under the program and submit the report to the department in a timely manner ; 

- Demonstrate mastery of prescribed modules kompetentsiyv during the delivery of final control on the types of training activities under the program ;  

- The main results of the master's thesis must be submitted in at least one publication , and / or a speech at the scientific conference ; 

- Pass a comprehensive exam , and perform successfully defend his master's thesis in a timely manner ;  

- Fill out and submit to the Department of the bypass list the lack of financial debt to the university. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 6М074600 – «Ғарыштық техника және технологиялар» мамандығы бойынша техника және технология 

магистрі келесідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: өндірістік-басқару; инженер, конструктор, технолог, энергетик, системотехник, 

программист, механик, менеджер..     

Профессиональный профиль выпускников: Магистр техники и технологии по специальности 6М074600 - «Космическая техника и 

технологии» может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: производственно-упраленческое, инженер, конструктор, 

технолог, энергетик, системотехник, программист, механик, менеджер. 

Occupational profile/s of graduates: Master's degree of technique and technology on speciality 6М074600 - the "Space system engineering and 

technologies" can execute the next types of professional activity : production-management, engineer, designer, technologist, power engineering 

specialist, system of techniques,  programmer, mechanic, manager. 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: білім беру процесінің оқу бағдарламаның тәсілдері мен әдістері  Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ-ның оқу процесстерін ұйымдастырудың ішкі құжаттарына сәйкес  анықталады.  

Способы и методы реализации образовательной программы Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней 

документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

Methods and techniques for programme delivery Ways and methods of realization of OP are defined according to internal documentation of the 

organization of educational process of ENU of L.N. Gumilev. 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: білім берудің нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген, ұлттық бағалау 

шкаласына сәйкес жүргізіледі. 

Критерии оценки результатов обучения: Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной 

шкалой, утвержденной приказом МОН РК. 

Criteria of estimation of results of educating : Estimation of results of educating comes true in accordance with the national evaluation scale ratified by 

an order МОН РК. 

 

 

 

 



 


