
 



 



Мамандық5В074600 – «Ғарыштық техника және технологиялар» 
                                                               (мамандық коды және атауы)    

Специальность 5В074600 – «Космическая техника и технологии» 
(код и название специальности)    

Specialty 5В074600 – «Space engineering and technologies» 
    (code and name of the specialty) 

 
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualificationlevel:6-ҰБШ/ЕБШ / 6-НРК/ЕРК / 6- NQF/EQF 
 
Присуждаемая степень: бакалавр техники и технологии 
Awarded degree: bachelor of engineering and technologies 
 
Оқытудың стандартты мерзімі:4 жыл 
Стандартный срок обучения: 4 года 
Standard period of study:4 years 
 
Қайта қарастыру жиілігі: 3 жыл 
Периодичность пересмотра:3 года 
Reviewfrequency: 3 years 
 
Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цель образовательной программы / Profile of the education programme 
Қазақстан Республикасы экономикасының интустриалды-инновациялық дамуы, еңбектің сыртқы және ішкі нарығының сұраныстарын 
қанағаттандыратын, аэроғарыш және машина жасау салалары үшін  жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау. 
Подготовка высоквалифицированных, конкурентноспособных кадров для аэрокосмической и машиностроительнойотраслей 
удовлетворяющих потребностям индустриально-инновационного развития экономики РК, запросам внутреннего и внешнего рынка труда. 
Staff training for aerospace and machine 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 беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 
1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 
programme 
Код/Ко

д / 
Code 

Модульдің атауы 
/Название модуля 
/The name of the 

module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы модульдер / Общие модули / General modules 
EDUC 
21001 

Жалпы білім беру 
модулі 
 
Модуль общей 
образованности 
 
Module of the 
general education 

аналитикалық құжаттарды 
рәсімдеу және презентациялау, 
коммуникация әдістерін білу; 
заманауи бағдарламалық 
өнімдерді кәсіби қызметінің 
әртүрлі салаларында, ғылыми 
және тәжірибелік жұмысында 
қолдана білуі; қазақ, орыс, шетел 
тілдерінде кәсіби тақырыпта 
көпшілік алдында сөйлей алуы 

будет знать о способах 
коммуникации и согласовании 
точек зрения, оформлении и 
презентации аналитической 
документации, будет способен 
использовать современные 
программные продукты в 
различных областях 
профессиональной деятельности, 
научной и практической работе; 
выступать на профессиональные 
темы на казахском, русском и 
иностранном языках 

be aware of the ways of 
communication and coordination of 
points of view, the design and 
presentation of analytical 
documentation, be able to use 
modern software products in various 
areas of professional activity, 
scientific and practical work; act on 
professional topics in Kazakh, 
Russian and foreign languages 

HIST 
21002 

Әлеуметтік-
этикалық 
құзыреттіліктер 
модулі 
 
Модуль социально-
этических 
компетенций 
 
Module of the social 
and ethical 
competencies 

қазіргі заманғы Қазақстан 
тарихының әлемдік тарих 
контекстінде алып қарағанда 
бірегей және маңызды орнын 
білуге және түсінуді , олардың 
болашақ кәсіби қызметінің 
әлеуметтік маңыздылығын 
анықтауды және тұжырымдауды , 
қазіргі заманның өзекті 
мәселелері бойынша өз 
ұстанымдарын қорғауды 
философиялық талқылау мен 
дәлелдер жасауға қабілеттілікті 
арттыруға; ақпаратты талдау 
субъективтілікті барынша 

будет знать и понимать 
уникальное и значимое место 
истории современного Казахстана 
в контексте всемирной 
истории,способен грамотно вести 
философскую дискуссию и  
аргументированно отстаивать 
собственные позиции по 
актуальным проблемам 
современности,  определять и 
формулировать социально-
значимые цели своей будущей 
профессиональнойдеятельности;м
инимизировать субъективизм при 
анализе информации; осозновать 

students will know and understand 
the unique and important place of 
the contemporary Kazakhstan in the 
context of world history,   be able to 
competently lead a philosophical 
discussion and arguments to defend 
their positions on topical issues of 
our time,identify and formulate 
socially important goals of their 
future professional activity, 
minimize subjectivity in the analysis 
of information; be aware of the 
social importance of their future 
profession 



азайтуды ; олардың болашақ 
мамандығының әлеуметтік 
маңыздылығын түсінуді үйрнеді 

социальнуюзначимость своей 
будущей профессии 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major 
ENGG 
22703 

Мамандық 
бойынша базалық 
міндетті 
компоненттер 
модулі /  
Модуль базовых 
обязательных 
компонентов по 
специальности /  
Module of 
basicrequired 
components 
specialty 

заманауи теориялық және 
тәжірибелікинженерлік әдістерін 
игеруге қатысу қабілеттілігі мен 
дайындығын, физикалық 
үдерістерді талдау 
қабілеттілігін,логикалық ойлауын 
дамытуға, инженерлік 
көзқараснегіздерінқалыптастыруғ
а себептесетін жалпы теориялық 
және техникалық пәндер 
саласындағы базалық білімдерге 
ие болады 

будет владеть базовыми знаниями 
в области общетеоретических и 
технических дисциплин, 
способствующих формированию 
основ инженерного 
мировоззрения, развитию 
логического мышления, 
способности анализировать 
физические процессы, 
способности и готовности к 
участию в освоении современных 
теоретических и практических 
инженерных методов 

it will possess basic knowledge of 
general theoreticaland technical 
disciplines that contribute to the 
formation of the foundations of the 
engineering world, the development 
of logical thinking, ability to analyze 
physical processes, the ability and 
willingness to participate in the 
development of modern theoretical 
and practical engineering methods 

AERO 
33404 

«Аэроғарыштық 
жүйелерді жобалау 
және пайдалану» 
бағытының кәсіптік 
пәндер модулі 
 
Модуль 
профилирующих 
дисциплин по 
траектории 
«Проектирование и 
эксплуатация 
аэрокосмическихси
стем 
” 
Module of 
profilingdisciplinesf
or trajectory “Design 
and maintenance of 

қолданыстағы материалдарды, 
күтілетін тәуекелдерді және 
мүмкін болатын бас тартуларды 
есепке ала отырып, ұшу 
аппараттары мен аэроғарыш 
жүйесінің құрамдас бөліктерінің 
жай-күйін болжау, оңтайландыру 
және жұмыс істеуін зерттеу үшін 
жүйелік көзқарас әдістері мен 
қазіргі заманғы бағдарламалық 
өнімдерді пайдалана отырып, 
әзірленетін ұшу аппараттары мен 
аэроғарыш жүйесіндегі құрамдас 
бөліктерініңжобасын; 
аэроғарыштық техника және 
жерүстіаэроғарышинфрақұрылым
ыобъектілерініңтехникалықжәнет
ехнологиялықжүйелерінпайдалан
ужәнесынақтаужұмыстарынжүргі

сможет выполнять разработку 
составных частей летательного 
аппарата и аэрокосмической 
системы с использованием 
методов системного подхода и 
современных программных 
продуктов для прогнозирования 
поведения, оптимизации и 
изучения функционирования 
составных частей летательного 
аппарата и аэрокосмической 
системы с учетом используемых 
материалов, ожидаемых рисков и 
возможных отказов;выполнять 
эксплуатацию и испытание 
технических и технологических 
систем объектов аэрокосмической 
техники и наземной 
аэрокосмической инфраструктуры 

be able to fulfill the development of 
the components of the aircraft and 
aerospace systems using a 
systematic approach methods and 
modern software to predict the 
behavior, optimizing and studying 
the operation of components of the 
aircraft and aerospace systems in 
view of the materials used, the 
expected risks and possible failures; 
perform the operation and testing of 
the technical facilities and 
technological systems aerospace and 
terrestrial aerospace infrastructure 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%B6%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/


aerospace systems” зе алады 
ENGG 
33405 

«Арнайымашинажа
сау» бағытының 
кәсіптік пәндер 
модулі /Модуль 
профилирующих 
дисциплин по 
траектории 
«Специальное 
машиностроение» /  
Moduleofprofilingdi
sciplinesfor 
trajectory 
“Specialmachines” 

техникалықтапсырмаға, 
нормативтік-
техникалыққұжаттамағажәнедайы
ндауменжинақтаудыңтехнологиял
ықталаптарынасәйкесмашинажаса
уөндірісіндежобалық-
конструкторлықжұмыстардыжүрг
ізе алады 

сможет проводить проектно-
конструкторские работы в 
соответствии с техническим 
заданием, нормативно-
техническим документациям и 
требованиями технологичности 
изготовления и сборки в 
машиностроительном 
производстве 

it is able to carry out design work in 
accordance with technical 
requirements, specifications and 
technical documentation and the 
requirements of manufacturability 
and assembly in the machine-
building production 

Біліктілігі шегiнен тыс модульдер / Модули, выходящие за рамки квалификации / Modules beyond qualification 
PhCS 
13406 

Дене шынықтыру 
Физическая 
культура 
Physical training 

өміргеқажеттіқимыл- 
қозығалыстарынменгеружәнежеті
лдіру; жалпыкәсіби-
қолданбалыденедайындығыныңқа
жеттідеңгейінеқолжеткізу;спорт 
жәнеденешынықтрусабағындажүе
літүрдеденетәрбиесініңмотивация
лыққажеттілігінқалыптастру; 
салауаттыөмірсалтында,  жалпы 
спорт турлерінде, 
денежаттығуларындапайдаланабіл
у 

овладеть жизненно важными 
двигательными умениями и 
навыками; достичь необходимого 
уровня общей физической и 
профессионально-прикладной 
физической подготовленности; 
сформировать мотивационно-
ценностное отношение к 
физической культуре и 
потребность в систематических 
занятиях физическими 
упражнениями и спортом; уметь 
использовать физические 
упражнения, виды спорта  в 
досуге, здоровом образе жизни 

to manage the vital motor 
acquirements,to reach the required 
level of common physical and 
professional and applicative physical 
readiness ; to form the motivation 
and value relation to physical culture 
and the need in systematic sessions 
of physical exercises and short ;to be 
able to use the physical exercises 
,kinds of sport in the free time and 
healthy lifestyle 

EAST 
13007 

Еуразиялық 
кеңістік: этно-
мәдени және діни 
ықпалдастық 
 
 

Қоғамдық пікір, салт-дәстүр, 
қоғамдық нормаларға негізделген 
әлеуметтік-этикалық 
құндылықтарды біліп, өзінің 
кәсіби қызметінде оларға 
сүйенеді; толерантты мінез-

Будет знать  социально-этические 
ценности, основанные на 
общественном мнении, 
традициях, обычаях, 
общественных нормах и 
ориентироваться на них в своей 

Will know the social and ethical 
values based on public opinion, 
traditions, customs, public 
regulations and to be guided by 
them in the professional activity; it 
is capable to understand installations 



Евразийское 
пространство: этно-
культурное и 
религиозное 
взаимодействие 
 
 
 
Eurasian space: it-
cultural and religious 
interaction 
 

құлықтың, тұрмыстық 
нәсілшілдікті алдын алу, 
ксенофобия, экстремизм және 
оған қарсы іс-қимылдың 
негіздерін түсінуге; басқа да әлем 
халықтарының дәстүріне, 
мәдениетіне толерантты болуға; 
мәдениеттің адам өмір сүруінің 
формасы ретінде маңызын 
түсінуге және өз қызметінде 
қазіргі заманғы төзімділік, диалог 
және ынтымақтастық 
қағидаларын басшылыққа алуға 
қабілетті болады. 
 

профессиональной деятельности; 
способен понимать установки 
толерантного поведения, 
профилактики бытового расизма, 
ксенофобии, экстремизма и 
противодействия им; способен 
быть толерантным к традициям, 
культуре других народов мира;  
способен понимать значение 
культуры как формы 
человеческого существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества. 

of tolerant behavior, prevention of 
household racism, xenophobia, 
extremism and counteraction to it; it 
is capable to be tolerant to traditions, 
culture of other people of the world; 
it is capable to understand value of 
culture as forms of human existence 
and to be guided in the activities by 
the modern principles of tolerance, 
dialogue and cooperation. 

 
  



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 

Модуль
коды/Ко

д 
модуля/
Module 

code 

Пәннің атауы / Название дисциплины /Title discipline 

Пәннің 
циклі 
/Цикл 

дисциплин
ы 

/ Cycle of  
discipline 

Көлемі/ 
Объем/Memo

ry 

Аудиториялық оқу 
жұмысының 

түрлері / Виды 
аудиторной 

учебной работы / 
Types of study 

Қорытынды 
бақылау 

формасы / 
Форма 

итогового 
контроля / 

Type of final 
control 

Языкобуче
ния/ 

Оқыту тілі 
/ 

Language 
of 

instruction 

К
ре

ди
ты

РК
/Қ

Р 
кр

ед
ит

 с
ан

ы
/Q

ua
nt

ity
 o

f 
R

K
 c

re
di

ts
 

E
C

T
S 

Д
әр

іс
 /Л

ек
ци

я 
/L

ec
tu

re
 

П
ра

кт
ик

а 
(С

ем
ин

ар
) /

 П
ра

кт
ик

а 
(С

ем
ин

ар
) /

 P
ra

ct
ic

e 
(S

em
in

ar
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ия

лы
қс

аб
ақ

 
/Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

/L
ab

or
at

or
yp

ra
ct

ic
al

s 

1 семестр / 1 семестр / semester 1 
Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents 

HIST 
21002 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Современная история Казахстана 
Contemporary history of Kazakhstan 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 

3 5 2 1  
Мем. емтих. 

Гос. экз. 
State Exam 

 

EDUC 
21001 Шетел тілі1/ Иностранный язык 1 / Foreign language 1 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 

3 5  3  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

EDUC 
21001 

Казақ(орыс) тілі1/ Казахский (русский) язык 1 / 
Kazakh(russian) language 1 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 

3 5  3  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

EDUC 
21001 

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

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 

3 5 2  1 
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

7 11      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Итого по теоретическому обучению 19 31      



Total for theoretical training 

PhCS 
13406 

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical 
training 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

2       

Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 
Total for semester 

21 31      

2 семестр / 2 семестр / semester 2 
Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents 

EDUC 
21001 Шетел тілі 2 / Иностранный язык 2 / Foreign language 2 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 

3 5  3  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

EDUC 
21001 

Казақ(орыс) тілі 2 / Казахский (русский) язык 2 / 
Kazakh(russian) language 2 

ЖБП МК 
ООД ОК 
GCDCC 

3 5  3  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

ENGG 
22703 

Жоғары математика 1 / Высшая математика1 / Further 
mathematics 1 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 

3 5 1 2  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

ENGG 
22703 

Мамандыққа кіріспе / Введение в специальность / 
Program Orientation 

БП МК 
БД ОК 
BD СС 

2 3 2   
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

7 11      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 

18 29      

PhCS 
13406 

Дене шынықтыру / Физическая культура / 
Physicaltraining 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

2       

ENGG 
22703 

Оқу практикасы / Учебная практика / Educational 
internship 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

4 2    
Есеп 

Отчет 
Report 

 

EAST 
13007 

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

2     
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 



Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 
Total for semester 

26 31      

3 семестр / 3 семестр / semester 3 
Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents 

HIST 
21002 Философия / Философия / Philosophy 

ЖБП 
ООД  
GCD 

3 5 2 1  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

ENGG 
22703 

Кәсібибағдарланғаншетелтілі /Профессионально-
ориентированный иностранный язык / Professional 
foreign language 

БП МК 
БД ОК 
BDCC 

2 3  2  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

ENGG 
22703 

Жоғары математика 2 / Высшая математика 2 / Further 
mathematics 2 

БП МК 
БД ОК 
BDCC 

3 5 1 2  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

AERO 
33404 

Үдерістерді басқару / Управление процессами  / 
Operation of process 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 

3 4 1 2  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

AERO 
33404 Баллистика / Баллистика / Ballistics 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 

2 3 1 1  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

AERO 
33404 

Ғарышқа тағайындалған зымырандарды дайындау 
және ұшыру технологиясының негіздері /Основы 
технологии подготовки и пуска ракет коcмического 
назначения / Fundamentals of technology of preparation 
and launch of rockets for space purposes 

КП МК 
ПД ОК 
PD EC 

3 4 1 2  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

3 5      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 

19 29      

PhCS 
13406 

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical 
training 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

2       

Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 21 29      



Total for semester 
4 семестр / 4 семестр / semester 4 

Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents 

ENGG 
22703 

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

БП МК 
БД ОК 
BD CC 

2 3  2  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

AERO 
33404 

Серіктік байланыс жүйелері / Спутниковые системы 
связи / Satellite radio systems 

ПД ОК 
КП МК 
PD EC 

2 3 1 1  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

ENGG 
22703 

Электр техника / Электротехника / Electrical 
engineering 

БП МК 
БД ОК 
BD CC 

3 5 1 2  
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

11 18      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 

18 29      

PhCS 
13406 

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical 
training 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

2       

AERO 
33404, 
ENGG 
33405 

Өндірістік практика 1 / Производственная практика 1 / 
Industrial externship 1 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

1 3    
Есеп 

Отчет 
report 

 

Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 
Total for semester 

21 32      

5 семестр / 5 семестр / semester 5 
Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents 

          
Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

19 31      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 

19 31      



Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 
Total for semester 

19 31      

6 семестр / 6 семестр / semester 6 
Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents 

          

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

БП ТК 
БД КВ 
BD EC 

9 14    
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

9 15    
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 

18 29      

AERO 
33404 

(ENGG 
33405) 

Өндірістік практика 2 / Производственная практика 2 
/Industrialexternship 2 

ОҚТ 
ДВО 
AE 

1 3    
Есеп 

Отчет 
Report 

 

Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 
Total for semester 

19 32      

7 семестр / 7 семестр / semester 7 
Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents 

          

Элективті пәндер / Элективные дисциплины / Elective 
courses** 

КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

18 29    
Eмтихан  
Экзамен  

Еxam 
 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 
Итого по теоретическому обучению 
Total for theoretical training 

18 29      

Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 
Total for semester 

18 29      

8 семестр / 8 семестр / semester 8 
Міндетті пәндер/компоненттер / Обязательные дисиплины/компоненты / Mandatory Subjects/Сomponents  
AERO Диплом алдындағы практика / Преддипломная ОҚТ 6 18    Есеп  



33404 
(ENGG 
33405) 

практика / Pre–diploma work externship ДВО 
AE 

Отчет 
Report 

AERO 
33404 

(ENGG 
33405) 

Қорытынды аттестаттау / Итоговая аттестация / Final 
examination 

ҚА 
ИА 
FA 

3 12      

Семестр бойынша барлығы 
Итого по семестру 
Total for semester 

9 30      

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

129 207      

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

154 245      

 
  



Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational 
process 
1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Арнайы талаптар жоқ. Жалпы негіздермен оқуға қабылданады. 
Особые вступительные требования:Особых требовании нет. Вступительные требования на общих основаниях. 
Specific admission requirements:No special requirements. Admission requirements on general grounds. 
 
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Ерекше шарттар жоқ. 
Особые условия для признания предшествующего обучения: Нет особых условий. 
Specific arrangements for recognition of prior learning:No special conditions. 
 
3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

-теориялық және практикалық жүзіндегі әдістемелік бағдарламаны толықтай меңгеріп, академиялық тәртіп бойынша қарастырылып 
отырғаон емтихан бағдарламасын (дифференциалдық есепке алу және курстық жұмыстың орындалуын ескерке отырып) толықтай меңгеру;  

- Оқу, өндірістік және диплом алды өндірістік тәжірибе, қарастырылған бағдарламаларды уздік орындау және берілген мерзімінде 
кафедраға есеп беруді тапсыру-қарастылған модульдер құзыреті бойынша алдын ала қарастырылған бағдарлама көмегімен қорытынды 
бақылау жүргізу шеберліктерін дәлелдеу; 

-берілген уақытында барлық мемлекттік емтихандар мен аттестациялық жұмысты (дипломдық жұмысты) қорғау; 
-университет қабырғасында ешқандай материалдық қарыз жоқтығын дәлелдейтін кету қағазын толтыру және кафедраға тапсыру. 
 
Требования и правила присвоению степени: 

- полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы и успешно сдать, предусмотренные программой 
экзамены по академическим дисциплинам (включая дифференциальные зачеты и выполнение курсовых работ); 

- успешно пройти учебные, производственные и преддипломные практики, предусмотренные программой и сдать отчеты на кафедру в 
установленные сроки; 

- доказать овладение, предусмотренных модулями компетенции в ходе сдачи итогового контроля по видам учебной деятельности; 
- сдать все государственные экзамены, выполнить и защитить аттестационную работу (дипломную работу) в установленные сроки; 
- заполнить обходной лист об отсутвии материальной задолженности перед университетом и сдать на кафедру. 

 
Qualification requirements and regulations: 

-to know theoretical and practical course of the educational program in a full-scale and pass the  examinations, which based on specified program 
of academic disciplines (including differential tests and performance of course work);   

 -complete the educational, industrial practice under the program successfully and submit the report to the department within the established 
deadline; 



-demonstrate mastery of competence prescribed in modules during the time of providing the final control on the types of training activities under 
the program;     

-pass all state exams, perform and protect attestation work (thesis) in a timely manner;   
- fill the final clearance about absence of material debt to the university and deliver it to the department. 

 
4 Түлектердің кәсіби бейіні: 

- техникалық жабдықтарын жасауда оңтайлы технологияларын жасау және енгізу;   
- өндірісте қолдану, және оларды техникалық, ақпараттық, математикалық, бағдарламалық қамтамасыз ету;  
- әртүрлі талаптар арасында дұрыс мәмілені табу (баға, сапа, қауіпсіздік және орындалу мерзімі), яғни ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

жоспарлауда оңтайлы шешімдерді анықтауда;  
- техникалық жабдықтарын құрастыру және жөндеу, сонымен қатар негізгі өлшеу жабдықтарының және шығарылатын тауардың 

сапасын анықтайтын көрсеткіштерінің метрологиялық тексерісін жүргізу;  
- энергетикалық, технологиялық, конструкторлық, эргономикалық жүйелерін жасау, құрастыру, модельдеу және жобаларды орындау; 
- тәжірибелік және ғылыми - зерттеу қызмет түрін орындауда нәтижелерді математикалық өңдеу әдістерін қолдану. 

 
Профессиональный профиль выпускников: 

- разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления технических средств;  
 - эксплуатация систем технического, информационного, математического и программного обеспечения; 
 - нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении оптимальных решений; 
 - монтаж и наладка технических средств, осуществление метрологической поверки основных средств измерения, показателей качества 

выпускаемой продукции;  
- разработка, конструирование, моделирование и выполнение проектов систем с учетом энергетических, технологических, 

конструкторских, эксплуатационных, эргономических и экономических показателей;  
- использование методик математической обработки результатов для экспериментальной деятельности; 

 
Occupational profile/s of graduates: 

- development and deployment of optimum manufacturing techniques of technical means; 
- operation of systems, their technical, information, mathematical and software;   
- finding of a compromise between various requirements (costs, qualities, safety and dates of performance) both at long-term, and at short-term 

planning and definition of optimum decisions;  
- installation and adjustment of technical means, implementation of metrological checking of fixed assets of measurement, indicators of quality of 

products;   
- development, designing, modeling and implementation of projects of systems taking into account power, technological, design, operational, 

ergonomic and economic indicators;  



- use of techniques of mathematical processing of results for experimental activity; 
 
5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: 
Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің оқу үдерісін ұйымдастыру құжаттарына сәйкес 
анықталған. 
 
Способы и методы реализации образовательной программы: 
Способы и методы реализации образовательной программы.Cпособы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней 
документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 
 
Methods and techniques for programme delivery: 
Methods and techniques for programme delivery. Ways and methods of implementation of the educational program: Ways and methods of 
implementation of the OP are defined in accordance with the internal documentation of the educational process ENUL.N. Gumilyov. 
 
6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері.Білім беру нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау шкаласына 
сәйкес орындалады. 

 
ҚР бойынша баға ECTS бойынша баға 

Әрптік жүйе бойынша 
баға 

Балдардың сандық 
эквиваленті 

%-қ құрамы Дәстүрлі жүйе бойынша баға Әрптік жүйе бойынша 
баға 

Definition 

A 4.0 95-100 Өте жақсы А Excellent 
A- 3.67 90-94 
B+ 3.33 85-89 Жақсы В Very good 
B 3.0 80-84 Жақсы С Good 
B- 2.67 75-79 
C+ 2.33 70-74 Қанағат 
C 2.0 65-69 Қанағат D Satisfactory 
C- 1.67 60-64 
D+ 1.33 55-59 
D 1.0 50-54 Қанағат E Sufficient 
F 0 0-49 Қанағатсыз FX, F Fail 

 
Модульдер / пәндер бойынша білім алу нәтижесін бағалау критерийлері академиялық пәндердің силабустарында және оқу, өндірістік, 
диплом алды тәжірибелердің және мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмысты қорғау бағдарламаларында көрсетілген. 
 
Критерии оценки результатов обучения: 



Критерии оценки результатов обучения.Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной 
шкалой, утвержденной приказом МОН РК. 

Оценки по РК Оценки по ECTS 
Оценка по буквенной 

системе 
Цифровой эквивалент 

баллов 
%-ное содержание Оценка по традиционной 

системе 
Оценка по буквенной 

системе 
Definition 

A 4.0 95-100 Отлично А Excellent 
A- 3.67 90-94 
B+ 3.33 85-89 Хорошо В Very good 
B 3.0 80-84 Хорошо С Good 
B- 2.67 75-79 
C+ 2.33 70-74 Удовлетворительно 
C 2.0 65-69 Удовлетворительно D Satisfactory 
C- 1.67 60-64 
D+ 1.33 55-59 
D 1.0 50-54 Удовлетворительно E Sufficient 
F 0 0-49 Неудовлетворительно FX, F Fail 

 
Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины и 

программах прохождения учебной, производственной, преддипломной практики, государственных экзаменов и защиты дипломных работ. 
 
Assessment criteria of Learning Outcomes: 
 

Assessment criteria of Learning Outcomes. Аssessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of 
MES. 

Estimates of the RK Estimates on the ECTS 
Based on letter system The digital equivalent points % Based on the traditional system Basedonlettersystem Definition 

A 4.0 95-100 Excellent А Excellent 
A- 3.67 90-94 
B+ 3.33 85-89 Good В Very good 
B 3.0 80-84 Good С Good 
B- 2.67 75-79 
C+ 2.33 70-74 Satisfactorily 
C 2.0 65-69 Satisfactorily D Satisfactory 
C- 1.67 60-64 
D+ 1.33 55-59 
D 1.0 50-54 Satisfactorily E Sufficient 
F 0 0-49 Unsatisfactorily FX, F Fail 

 



Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules / disciplines presented in the syllabus of each academic disciplines and 
programs of passing educational, industrial and pre-diploma practice, state examinations and defend a thesis. 


