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 Білім беру бағдарламасының паспорты/Паспорт образовательной программы/  

The Passport of Education Program 

Қолдану саласы/ 

Область применения/ 

Application area  

Оқу бағдарламасы өнімдер мен қызметтердің жоғары сапасы мен 

қауіпсіздігіне, өндіруші мен тұтынушы үшін жоғары 

экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуге бағытталған 

стандарттау және сертификаттау саласындағы ғылыми-

педагогикалық бағытта магистранттарды даярлауға бағытталған. 

 

Образовательная программа ориентирована на подготовку 

магистров  научно-педагогического направления в области 

стандартизации и сертификации, нацеленных на высокое качество 

и безопасность продукции и услуг, высокую экономическую 

эффективность для производителя и потребителя. 

 

The educational program is focused on the preparation of masters of the 

scientific and pedagogical direction in the field of standardization and 

certification aimed at high quality and safety of products and services, 

high economic efficiency for the producer and consumer 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/  

Код и наименование 

образовательной программы/ 

The code and name of 

education program 

6М073200 - «Стандарттау және сертификаттау» - (мамандық) 

(«6М073200 -« Өнімдер мен қызметтерді стандарттау және 

сертификаттау »- Кіші) 

 

6М073200 – «Стандартизация и сертификация»- (Major)  

(«6М073200 – «Стандартизация и сертификация продукции и 

услуг» - Minor) 

 

6M073200 - "Standardization and certification" - (Major) 

("6M073200 -" Standardization and certification of products and  

services "- Minor) 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/  

Нормативно-правовое 

обеспечение/  

The regulatory and legal 

support 

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Техникалық 

реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы, ҰМТК 

 

Закон РК «Об образовании», Закон РК  «О техническом 

регулировании», Закон РК  «О защите прав потребителей»,  НСК, 

ОРК, профессиональный стандарт 

 

The Law of the Republic of Kazakhstan "On Education", the Law of 

the Republic of Kazakhstan "On Technical Regulation", the Law of the 

Republic of Kazakhstan "On Protection of Consumer Rights", the NSC, 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки 

в рамках образовательной программы/ Profile map of education program 

ББ мақсаты/ 

Цель ОП/  

Objective of EP 

Бітірушілердің жалпы мәдени және кәсіптік құзыреттілігін 

қалыптастыру 

 

Формирование общекультурных  и профессиональных 

компетенций выпускников 

 

Formation of general cultural and professional competences of 

graduates 
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Білім беру бағдарламасының  

тұжырымдамасы/ 

Концепция образовательной 

программы/  

The concept of education 

program  

Технологиялық және инновациялық үрдістерді есепке ала отырып, 

бағдарлама стандарттау және сертификаттау шеберлерін дәстүрлі 

оқытудың дәлелденген әдістерін білімге практикалық жобалық 

бағыттағы технологиялармен біріктіреді. 

 

Учитывая технологические  и инновационные тренды, программа 

сочетает проверенные методы традиционной подготовки 

магистров стандартизации и сертификации с технологиями 

практикоориентированного проектного  подхода к образованию.  

 

Taking into account technological and innovative trends, the program 

combines proven methods of traditional training of Masters of 

Standardization and Certification with technologies of a practical 

project-oriented approach to education. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/ Квалификационная характеристика выпускника/ 

Graduate Qualification Characteristics  

Маманның лауазымының 

тізімі/ 

Перечень должностей 

специалиста/ 

 List of a specialist’s positions 

Сапа жөніндегі директор, Технологиялық бақылау бөлімінің 

бастығы, Стандарттау бөлімінің бастығы, Өнім (қызметтер) 

бөлімінің бастығы, СМЖ бөлімінің бастығы, Сапа бөлімінің 

бастығы, оқытушы (университет, колледж), бас инженер  

 

Заместитель директора по качеству, начальник отдела 

технологического контроля, начальник отдела стандартизации, 

начальник отдела по сертификации продукции  (услуг), начальник 

отдела СМК, начальник отдела качества, преподаватель (вуз, 

колледж), главный инженер 

 

Deputy Director for Quality, Head of the Technological Control 

Department, Head of the Standardization Department, Head of the 

Certification of Products (Services) Department, Head of QMS 

Department, Head of Quality Department, Teacher (University, 

College), Chief Engineer 

Кәсіби қызмет саласы/ 

Область профессиональной 

деятельности/  

The area of professional 

activity  

өнімдер (қызметтер) және технологиялық процестер; кәсіпорындар 

мен ұйымдардың жабдықтары, сынау зертханалары; техникалық 

реттеу, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару жүйесі, 

ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті 

метрологиялық қамтамасыз ету; нормативтік құжаттама. 

 

продукция (услуги) и технологические процессы; оборудование 

предприятий и организаций, испытательных лабораторий; 

техническое регулирование, системы стандартизации, 

сертификации и управления качеством, метрологическое 

обеспечение научной, производственной, социальной и 

экологической деятельности; нормативная документация. 

 

рroducts (services) and technological processes; equipment of 

enterprises and organizations, testing laboratories; technical regulation, 

systems of standardization, certification and quality management, 

metrological support of scientific, industrial, social and environmental 

activities; normative documents. 

Кәсіби қызмет объектісі/ 

Объект  профессиональной 

ғылыми-өндірістік, әлеуметтік-экономикалық қызметті 

метрологиялық қамтамасыз ету, стандарттау, сертификаттау және 
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деятельности/  

The object of professional 

activity  

сапа менеджменті жүйелерін, технологиялық процестерді, 

өндірістік объектілерді, кәсіпорындарды жабдықтау және сынау 

зертханаларын, өлшеу әдістерін және құралдарын 

 

продукция (услуги), технологические процессы, производственные 

объекты, оборудование предприятий и испытательных 

лабораторий, методы и средства измерений, испытаний и 

контроля, нормативная документация, системы стандартизации, 

сертификации и управления качеством, метрологическое 

обеспечение научной, производственной, социальной и 

экономической деятельности. 

 

production (services), technological processes, production facilities, 

equipment of enterprises and testing laboratories, methods and means 

of measurement, testing and control, regulatory documentation, systems 

for standardization, certification and quality management, metrological 

support of scientific, industrial, social and economic activities. 

Кәсіби қызмет функциялары/ 

Функции  профессиональной 

деятельности/  

Functions of professional 

activity  

Өнімдер (қызметтер), оның дамуының, өндірудің, пайдаланудың 

(тұтынудың), тасымалдаудың және жоюдың технологиялық 

процестері үшін нормативтерді, ережелерді және талаптарды 

негіздеу, енгізу және бақылау; 

- өнімнің (қызмет көрсетулердің) жоғары сапасы мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге бағытталған өлшеулердің біркелкілігін сақтауға 

және қадағалауға; - өндірістік және қауіпсіздік талаптарына сәйкес 

заманауи сапа менеджменті әдістерінің негізінде өндірушілер мен 

тұтынушылар үшін жоғары экономикалық тиімділік; 

- ішкі және халықаралық нормативтік құжаттар негізінде 

өнімдерді өндірудің және сатудың нақты жағдайларына 

қолданылатын сапа менеджменті жүйелерінің элементтерін 

дамыту; 

өнімдерді, процестерді және қызметтерді белгіленген талаптарға 

сәйкестігін растауға арналған жүйелерді әзірлеу, зерттеу және 

сүйемелдеу; 

- стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару саласындағы 

зерттеулер мен әзірлемелерді жүргізу; 

- Стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару саласындағы 

ғылыми-педагогикалық қызмет 

 

-обоснование, установление, реализацию и контроль норм, правил 

и требований к продукции (услуге), технологическому процессу ее 

разработки, производства, применения (потребления), 

транспортировки и утилизации; 

- контроль и надзор, нацеленные на поддержание единства 

измерений, высокое качество и безопасность продукции (услуги), -

-высокую экономическую эффективность для производителей и 

потребителей на основе современных методов управления 

качеством при соблюдении требований эксплуатации и 

безопасности; 

-разработку элементов систем управления качеством 

применительно к конкретным условиям производства и 

реализации продукции на основе отечественных и международных 

нормативных документов; 
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-разработку, исследование и обеспечение функционирования 

систем подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг 

заданным требованиям; 

-проведение научных исследований и разработку  в сфере  

стандартизации, сертификации и управления качеством; 

-научно-педагогическую деятельность в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством 

 

- Reasons, establishment, implementation and control of norms, rules 

and requirements for products (services), the technological process of 

its development, production, use (consumption), transportation and 

disposal; 

- control and supervision aimed at maintaining the uniformity of 

measurements, high quality and safety of products (services), - high 

economic efficiency for producers and consumers on the basis of 

modern quality management methods in compliance with operational 

and safety requirements; 

-development of elements of quality management systems applied to 

specific conditions of production and sale of products on the basis of 

domestic and international regulatory documents; 

-development, research and maintenance of systems for confirming the 

conformity of products, processes and services with specified 

requirements; 

-conducting research and development in the field of standardization, 

certification and quality management; 

-Science-pedagogical activity in the field of standardization, 

certification and quality management 

Кәсіби қызмет түрлері/  

Виды профессиональной 

деятельности/  

Types of professional activity  

- ғылыми зерттеулер; 

- ұйымдастыру және басқару; 

- өнім-технологиялық; 

педагогикалық; 

- Дизайн. 

 

-научно-исследовательская; 

-организационно-управленческая; 

-производственно-технологическая; 

-педагогическая; 

- проектная. 

 

-Scientific research; 

-organizational and management; 

-productive-technological; 

-pedagogical; 

- Design. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/ Карта/профиль компетенций/ Professional competences 

 

Кәсіптік құзыреттілік 

Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

Professional competences (PC) 

Оқу нәтижесі(ОН)/Результат обучения (единицы ПК)/ Learning Outcome (LO) Оқу нәтижелерін қалыптастыратын пәндердің 

атауы (құзыреті бірлігі) /Наименование 

дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций)/ The name of the disciplines 

forming the learning outcomes (units of competence)  

ПКА-зерттеу қызметі 

- ғылыми-зерттеу және 

техникалық дамуға арналған 

жұмыс жоспарлары мен 

бағдарламаларын, 

орындаушыларға бөлек 
тапсырмаларды әзірлеу 

мүмкіндігі; 

 

ПК
А
- научно- 

исследовательская деятельность
 

- способность разрабатывать 
рабочие планы и программы 

проведения научных 

исследований  и технических 

разработок, отдельные задания 

для исполнителей; 

 

 

 

PCA-research activities 

- ability to develop work plans 

and programs for scientific 
research and technical 

development, separate tasks for 

performers; 

 

 

 

 

 

 

 

APK1 

- ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарды жүргізу әдістерін білу; ғылыми-зерттеу 

және эксперименталды жұмыстарды жоспарлау және қаржыландыру тәртібі мен 

әдістері; стандартты техникалық жағдайларды енгізудің экономикалық тиімділігін 

есептеу әдістемесі; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы ғылыми әдіснамасын, логикасын және 
технологиясын пайдалану, 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын проблемаларды тұжырымдау 

және шешу; 
А

ПК1
 

-знает методы проведения научных исследований и экспериментальных работ; порядок 

и методы планирования и финансирования научно-исследовательских и 
экспериментальных работ; методику расчета экономической эффективности внедрения 

стандартови технических условий; 

-владеет пользования общенаучной методологией, логикой и технологией проведения 

научно-исследовательской работы,  

-умеет  формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

работы;  

APK1 

-know methods of conducting scientific research and experimental work; order and methods of 

planning and financing research and experimental works; methodology for calculating the 

economic efficiency of the introduction of standard technical conditions; 

- possesses the use of general scientific methodology, logic and technology of conducting 
scientific research work, 

-main to formulate and solve problems arising in the course of research work; 

1. Ғылымның тарихы мен философиясы 

2. Стандарттау және сертификаттаудың қазіргі 

заманғы аспектілері 

3. Инновациялар және инновациялар 

Заманауи ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелері 

4. Ғылыми жобаларды гранттық қаржыландыру 
Жаңа технологияларды коммерциализациялау 

5.Patent зерттеулер 

Патенттік-лицензиялық қызмет 

 

1.История и философия науки 

2.Современные аспекты развития стандартизации и 

сертификации 

3.Инновации и инновационная деятельность 

Актуальные  проблемы современных научных 

исследований 

4.Грантовое финансирование научных проектов 
Коммерциализация новых технологий 

5.Патентоведение 

Патентно-лицензионная деятельность 

 

 

1. History and Philosophy of Science 

2. Modern aspects of the development of standardization 

and certification 

3. Innovation and innovation 

Actual problems of modern scientific research 

4. Grant financing of scientific projects 

Commercialization of new technologies 
5.Patent studies 

Patent-licensing activity 

AIC3 

- зерттелетін үрдістердің, құбылыстар мен объектілердің модельдерін құрастыру 

әдістерін, зерттелетін процестерді, құбылыстарды және объектілерді анықтау әдістерін 

білу 

  - кәсіби қызметінің ғылыми, өндірістік профилін зерттеудің жаңа әдістерін қолдану 

дағдыларын меңгеру 

- ұйымның өнімдерін (қызметтерін) сәйкестігін растау кезінде процестерді ұйымдастыру 

және басқару әдістерін талдау 
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А
ПК3

 

-знает методы построения моделей исследуемых процессов, явлений и обьектов, методы 

построения идентификации исследуемых процессов, явлений и объектов 
 -владеет навыками применения новых методов исследования научного, 

производственного профиля своей профессиональной деятельности 

-умеет  анализировать методы организации и управления процессами при 

подтверждении сответствия продукции (услуг) организации 

AIC3 

-know methods of constructing models of researched processes, phenomena and objects, 

methods of constructing the identification of the processes, phenomena and objects under study 

  -Able to the skills of applying new methods of researching the scientific, production profile of 

his professional activity 

-may analyze methods of organization and management of processes when confirming the 

conformity of products (services) of the organization 

APK4 

- патенттік іздестірудің негізгі қағидаларын, патенттік зерттеулерді және зияткерлік 
меншікті қорғау рәсімдерін білу; 

- патенттік іздеуді жүргізу, патентке қабілеттілігін зерттеу және зияткерлік меншікті 

қорғау рәсімдерін пайдалану дағдылары бар 

- патенттік іздеу жүргізу, патентке қабілеттілігін зерттеу және зияткерлік меншікті 

қорғау процедураларын қолдану 

А
ПК4

 

-знает  основные принципы патентного поиска, исследования патентоспособности и 

процедуры защиты интеллектуальной собственности; 

-владеет навыками проводить патентный поиск, исследовать патентоспособность и 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

-умеет  проводить проводить патентный поиск, исследовать патентоспособность и 

использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

APK4 

-know basic principles of patent search, patentability studies and intellectual property 

protection procedures; 

- has the skills to conduct a patent search, investigate patentability and use intellectual property 

protection procedures 
-main to conduct a patent search, investigate patentability and use intellectual property 

protection procedures 

ПКВ - педагогикалық қызмет 

- орта кәсіптік және жоғары оқу 

орындарында педагогикалық 

қызметке дайындық; 

ПКВ – Педагогическая 

ВПК1- жоғары білім беру жүйесінде оқытушылық қызметтің құқықтық негіздерін білу 

- жоғары білім деңгейінде оқу процесін жобалау технологиясына ие; 

Үздік оқыту әдістерін таңдау және қолдану 

ВПК1 

-знает  нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

Педагогика 

Психология 

Педагогикалық тәжірибе 

 

Педагогика 

Психология 
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деятельность 

- готовность к педагогической 

деятельности в средних 

профессиональных и высших 

учебных заведений; 

 

 

PKV - Pedagogical activity 

- readiness for pedagogical activity 
in secondary professional and 

higher educational institutions; 

-владеет  технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования; 

-умеет  осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 

MIC1 

-know the legal framework of teaching activities in the system of higher education 

- owns the technology of designing the educational process at the level of higher education; 

-Means to select and use the best teaching methods 

Педагогическая  практика 

 

 

Pedagogy 

Psychology 

Teaching practice 

ВПК2 

-знает  нормативно-методические документы МОН РК, методические документы вузов 

по разработке учебных, учебно-методических и методических пособий; 
-владеет  процедурой разработки учебно-методических  и методических пособий 

-умеет  разрабатывать, публиковать учебно-методические и методические пособия 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-әдістемелік 

құжаттарын, жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік және әдістемелік құралдарын 

әзірлеу бойынша әдістемелік құжаттарын біледі; 

- оқу-әдістемелік құралдарды және әдістемелік құралдарды әзірлеу тәртібіне иелік етеді 

- оқу-әдістемелік және әдістемелік нұсқаулықтар жасау 

MIC2 
- knows the normative and methodological documents of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan, methodological documents of higher educational 

institutions for the development of educational, methodological and methodical manuals; 
- Owned by the procedure for the development of teaching aids and methodological aids 

-may develop, publish educational-methodical and methodological manuals 

В
ПК3

 

знает сущность современных воспитательных методик и технологий 

-владеет  технологиями обеспечения качества воспитательного процесса 

с целью создания студенческого коллектива, в условиях межнационального общения 

-умеет  способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

қазіргі білім беру әдістерінің және технологиясының мәнін біледі 

- білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін технологияларға ие 

этносаралық қарым-қатынас жағдайында студенттер ұжымын құру мақсатында 

- тәрбие және сыныптан тыс іс-шараларда оқушыларды тәрбиелеу және рухани-

адамгершілік дамыту мәселелерін шешуге қабілетті 

MIC3 

knows the essence of modern educational methods and technologies 

- owns technologies to ensure the quality of the educational process 

with the aim of creating a student collective, in conditions of interethnic communication 

-might ability to solve the problems of upbringing and spiritual and moral development of 

students in educational and extracurricular activities 
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ПКС-өндірістік-технологиялық 

- өнімге (қызметке), оны 

өндірудің, пайдаланудың 

(тұтынудың), тасымалдаудың 

және жоюдың технологиялық 

процедураларын, ережелерін 

және талаптарын әзірлеу, 
негіздеу, белгілеу, енгізу және 

бақылауға дайындық; 

 

ПКС- производственно-

технологическая 

-  готовность к разработке, 

обоснованию, установлению, 

реализации и контролю норм, 

правил и требований к 

продукции (услуге), 

технологическому процессу ее 
производства, применения 

(потребления), 

транспортировки и утилизации; 

 

PKS-production-technological 

- readiness for the development, 

justification, establishment, 

implementation and control of 

norms, rules and requirements for 

products (services), the 

technological process of its 

production, use (consumption), 
transportation and disposal; 

  

 

 

 

 

SPK1 

стандарттау және сертификаттау жөніндегі жұмыстарды реттейтін нормативтік және 

әдістемелік құжаттарды біледі 

- ұйымның техникалық даму перспективалары; 
- өндірісті жобалау және технологиялық дайындауды ұйымдастыру; 

- ұйым шығаратын өнімнің техникалық сипаттамалары және оны өндіру технологиясы; 

- ұйым шығаратын өнім сапасын жақсарту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; қажетті 

бекітілген стандарттарға ұйымдастыруға өзгерістер, техникалық құжаттамаға өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ тиісті базалық ұйым бағытталған ұсыныстар 

қарауға және стандарттау жөніндегі ескірген құжаттардың күшін жою бойынша 

ұсыныстарды дайындауға қатысады 

С
ПК1

 

знает нормативные и методические документы, регламентирующие работы по  

стандартизации и сертификации 

- перспективы технического развития организации; 

- организацию конструкторской и технологической подготовки производства; 

- технические характеристики выпускаемой организацией продукции и технологию её 

производства; 

-умеет организовать проведение работ по повышению качества выпускаемой 

организацией продукции;  участвовать в подготовке предложений о необходимости 

изменения утверждаемых в организации стандартов, изменений, вносимых в 
техническую документацию, а также рекомендации, направляемых в соответствующую 

базовую организацию, по пересмотру и отмене  устаревших документов по 

стандартизации 

SPK1 

knows the normative and methodical documents regulating the work on standardization and 

certification 

- prospects for the technical development of the organization; 

- organization of design and technological preparation of production; 

- technical characteristics of the products manufactured by the organization and the technology 

of its production; 

-might to organize work on improving the quality of products produced by the organization; 
participate in the preparation of proposals on the need to change the standards approved in the 

organization, changes made to the technical documentation, as well as recommendations sent 

to the relevant base organization for the revision and cancellation of obsolete standardization 

documents 

1. Стандарттау және сертификаттаудың қазіргі 

заманғы аспектілері 

2. Өндiрiс өнiмдерiн өндiру және өндiру жүйелерi 

Техникалық құжаттаманы стандарттау және біріктіру 

3. Сапаны қамтамасыз етудің заманауи мәселелері, 

өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігі мен 

қауіпсіздігі 
  Өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру 

Сәйкестікті бағалаудың заманауи мәселелері 

Заманауи тест әдістері 

 

1. Современные аспекты развития стандартизации и 

сертификации 

2. Системы разработки и постановки продукции на 

производство 

Стандартизация и унификация технической 

документации 
3.Современные проблемы обеспечения качества, 

конкурентоспособности и безопасности продукции и 

услуг 

 Повышение конкурентоспособности продукции и 

услуг 

4. Современные проблемы подтверждения 

соответствия 

Современные методы испытания 

 

1. Modern aspects of the development of standardization 

and certification 

2. Systems for the development and production of 
products for production 

Standardization and unification of technical 

documentation 

3. Modern problems of quality assurance, competitiveness 

and safety of products and services 

  Increasing the competitiveness of products and services 
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СПК2 

сапа менеджменті жүйелерін құжаттандыру саласындағы ұлттық және халықаралық 

нормативтік-құқықтық базаның негізгі ережелерін біледі; ұйымның сапа менеджменті 

жүйесінің құжаттамасының құрылымы және сапа менеджменті жүйесінің негізгі 

түрлерін тағайындау; 

- өндірістің технологиялық дайындығы, сапасы, стандарттау және технологиялық 

үдерістер мен процестердегі өнімдер мен процестерді сертификаттау бойынша 

нормативтік және әдістемелік материалдарды пайдалану. 

СПК2 
знает основные  положения  национальной и международной нормативной базы в 

области документооборота систем управления качеством; структуру документации 

системы управления качеством организации и назначение основных видов системы 

управления качеством; 

-умеет использовать нормативные и методические материалы по технологической 

подготовке производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и 

процессов в технологических процессах и операциях. 

SPK2 

knows the main provisions of the national and international regulatory framework in the field 

of document management of quality management systems; the structure of the documentation 

of the organization's quality management system and the assignment of the main types of the 
quality management system; 

-may use normative and methodological materials on technological preparation of production, 

quality, standardization and certification of products and processes in technological processes 

and operations. 

4. Modern problems of conformity assessment 

Modern Test Methods 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
ПК3

 стандарттау және сәйкестікті бағалау мәселелері бойынша заңнамалық және 

нормативтік құқықтық актілерді, әдістемелік материалдарды біледі; 

- растау үшін құжаттарды әзірлеу, өңдеу, бекіту және енгізу 
- сәйкестікті бағалау процесін жүзеге асыру процедураларын әзірлеу дағдыларына ие; 

- белгілі бір ұйымның қажеттіліктеріне ішкі аудиттер жүргізу үшін ұлттық және 

халықаралық нормативтік-құқықтық базаның талаптарын бейімдеу дағдылары 

- Ішкі аудиттің қорытындылары туралы есеп дайындау және оны басқару дағдылары 

С
ПК3

 

- знает законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 
вопросам стандартизации и подтверждения соответствия;  

-порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по 

подтверждению 

-владеет навыками разработки процедур по реализации процесса подтверждения 

соответствия; 

- навыками адаптации требований  национальной и международной нормативной базы 

по проведению внутренних аудитов к потребностям конкретной организации 

- навыками подготовки и представления руководству отчета по результатам внутреннего 
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аудита 

SPK3 

- knows the legislative and regulatory legal acts, methodological materials on the issues of 

standardization and conformity assessment; 

-order of development, processing, approval and implementation of documents for 

confirmation 

- has the skills to develop procedures for the implementation of the conformity assessment 

process; 

- skills to adapt the requirements of the national and international regulatory framework for 
conducting internal audits to the needs of a particular organization 

- the skills of preparing and submitting to the management a report on the results of internal 

audit 

PKD-дизайн 
- ұйымдардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға 

бағытталған сапаны жетілдіру 
жөніндегі іс-шараларға 

қатысуды қамтитын барлық 

ұйымдастырушылық 

процестерді қамтитын барлық 

қызмет түрлерін ұйымдастыру 

және сапа менеджменті 

жүйесінің меншік 

нысандарының барлық түрлерін 

дамыту, зерттеу, енгізу және 

қолдау 

 

ПК
Д
- проектная 

- Разработка, исследование, 

внедрение и сопровождение в 

организациях всех видов 

деятельности и всех форм 

собственности систем 
управления качеством, 

охватывающих все процессы 

организации, вовлекающих в 

деятельность по постоянному 

Д
ПК1

- Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау туралы заңнамасын 

және стандарттау және сертификаттаудың ұлттық жүйесінде жұмыстарды 

қатысушыларды білу; 

- меншік иесі: 

- нормативтік құжаттардың негізгі түрлерін, сапа жазбаларын, сондай-ақ ұйымның сапа 

менеджменті жүйесінің құжаттар жиынтығын әзірлеу және өңдеу дағдылары 

- білу және тәжірибе алмасу, стандарттау саласындағы бөлім қызметкерлерінің өзін-өзі 

оқыту үрдісін бақылау; 

Д
ПК1

 

-знает законодательство РК  о стандартизации   и сертификации и участниках работ в 

национальной системе стандартизации и сертификации; 

- владеть: 

- навыками разработки  и оформления  основных видов нормативных документов, 

записей о качестве, а также комплектов  документов системы управления качеством 

организации 

-уметь:- Передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения работников 
подразделения в области стандартизации 

KDP1 

-know the legislation of the Republic of Kazakhstan on standardization and certification and 

participants of works in the national system of standardization and certification; 

- own: 

- skills in developing and processing the main types of regulatory documents, quality records, 

as well as sets of documents of the organization's quality management system 

-to be able to: - Transfer knowledge and experience, control the processes of self-training of 

employees of the unit in the field of standardization 

1. Жүйелік талдау 

Техникалық жүйелердің сенімділігі 

2. Өнімдерді сәйкестендіру және бұрмалау 

Мемлекеттік бақылау және қадағалаудың өзекті 

мәселелері 

3. Біріктірілген менеджмент жүйесін әзірлеу және 

енгізу 

Сапаны қамтамасыз ету саласында математикалық 

модельдеу 

 
1. Системный анализ 

Надежность технических систем 

2. Идентификация и фальсификация продукции 

Актуальные проблемы государственного контроля и 

надзора 

3. Разработка и внедрение интегрированной системы 

менеджмента 

Математическое моделирование в области 

обеспечения качества 

 

1. System analysis 
Reliability of technical systems 

2. Identification and falsification of products 

Actual problems of state control and supervision 

3. Development and implementation of an integrated 
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улучшению качества и 

направленных на повышение 

конкурентоспособности 

организации  

 

PKD-design 

- Development, research, 

implementation and support in 

organizations of all types of 

activities and all forms of 

ownership of quality management 

systems, covering all 

organizational processes 

involving in the ongoing quality 

improvement activities and aimed 
at increasing the competitiveness 

of the organization 

 

 

KDP2 

- Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау туралы заңнамасын және 

стандарттау және сертификаттаудың ұлттық жүйесіндегі жұмыстарды қатысушыларды 

білу. 
- стандарттау жұмыстарын жүргізетін бөлімшенің жұмысын реттейтін құжаттарды 

әзірлеу дағдыларын меңгеру; 

- Бірліктің қызметі туралы есептерді дайындау 

Ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу 

- Бос лауазымдарға үміткерлердің кәсіби біліктілігін бағалау 

Д
ПК2

 

-знает законодательство РК  о стандартизации   и сертификации и участниках работ в 

национальной системе стандартизации и сертификации 

-владеет навыками разработки  документов, регламентирующих работу подразделения, 

выполняющего работы по стандартизации; 

-умеет готовить отчеты о деятельности подразделения 

-Анализировать, обобщать и систематизировать информацию 

-Оценивать уровень профессиональной квалификации кандидатов на вакантные 

должности 

KDP2 

-know the legislation of the Republic of Kazakhstan on standardization and certification and 

participants of works in the national system of standardization and certification 
-Able to the skills of developing documents that regulate the work of the unit performing the 

standardization work; 

-Ability to prepare reports on the activities of the unit 

-Analytize, summarize and systematize information 

- To assess the level of professional qualification of candidates for vacant positions 

management system 

Mathematical modeling in the field of quality assurance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДПК3 

- өнімдердің (қызметтердің) сапасын басқару саласындағы ұлттық және халықаралық 
нормативтік-құқықтық базаны біледі; 

 - өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) сапасының бақыланбайтын параметрлерін 

анықтау үшін ұйымдық үрдістер желісін талдау дағдыларын меңгеру. 

  - Ұйымның ресурстарын басқару кезінде сапа менеджменті саласындағы қолданыстағы 

нормативтік құжаттарды қолдану әдістемесі 

- Ұйымның ресурстарын басқарғанда, квимиметриялық талдау әдістерін қолданыңыз 

ДПК3  

-знает  Национальная и международная нормативная база в области управления 

качеством продукции (услуг) 

 -владеть навыками анализа  сети процессов организации с целью выявления 

неконтролируемых параметров качества продукции (услуг) 

  -умеет применять актуальную нормативную документацию в области управления 
качеством при управлении ресурсами организации 



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

- Применять методы квалиметрического анализа при управлении ресурсами организации 

KDP3 

- knows the national and international regulatory framework in the field of quality management 

of products (services) 
  - to have the skills to analyze the network of the organization's processes in order to identify 

uncontrolled parameters of the quality of products (services) 

   -Measures to apply the current normative documentation in the field of quality management 

when managing the resources of an organization 

- Use the methods of qualimetric analysis when managing the resources of an organization 

PKE - ұйымдастырушылық 

және басқарушылық 
- бәсекеге қабілетті өнімдер мен 

қызметтердің сапа менеджменті 

жүйесінің сәйкестігін растау 

бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру; 

ПК
Е
-   организационно-

управленческая  

- организация работ по 

подтверждению соответствия 

конкурентоспособных 

продукции и услуг и системы 

управления качеством; 

 
PKE - organizational and 

managerial 

- organization of works on 

confirmation of conformity of 

competitive products and services 

and quality management system; 

 

 

 

 

 
 

 

 

EPK2 

- Қазақстан Республикасының стандарттау және сертификаттау туралы заңнамасын және 
стандарттау және сертификаттаудың ұлттық жүйесінде жұмыстарды қатысушыларды 

білу; 

- өздігінен: - шағымдарды талдау, кемшіліктердің себептерін зерттеу және өндіріс 

технологиясын бұзу, жұмыс сапасын төмендету, некені және төменгі сұрыпты сорт 

өнімдерін өндіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, оларды жою бойынша 

ұсыныстар әзірлеу; 

өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін заманауи 

әдіснамалар негізінде сапа саласында ұйымның саясатын қалыптастыруды қамтамасыз 

етеді 

Өндірісті дамытудың техникалық және экономикалық көрсеткіштерін қорғау 

ЕПК2 

-знает законодательство РК  о стандартизации   и сертификации и участниках работ в 

национальной системе стандартизации и сертификации; 

-владеть: - навыками    организации работ по анализу рекламаций, изучению причин 

возникновения дефектов и нарушений технологии производства, снижению качества 

работ, выпуска брака и продукции пониженных сортов, по разработке предложений по 

их устранению; 

-умеет формировать политику организации в области качества на основе современных 

методологий обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг 

-Прогнозировать технико-экономические показатели развития производства 

EPK2 

-know the legislation of the Republic of Kazakhstan on standardization and certification and 

participants of works in the national system of standardization and certification; 
- Own: - the skills of organizing work on the analysis of complaints, studying the causes of 

defects and production technology violations, reducing the quality of work, the production of 

marriage and products of low-grade varieties, to develop proposals for their elimination; 

-makes to formulate an organization's policy in the field of quality on the basis of modern 

methodologies for ensuring the competitiveness of products and services 

-Protect technical and economic indicators of production development 

1. Процестерді басқару 

Стандарттау және сертификаттаудағы тәуекелге 
бағытталған тәсіл 

2. Стандарттаудағы маркетинг 

Ұйымдастырылған 

экономикалық дизайн 

инновациялық процестер 

3. Қазақстан Республикасының техникалық реттеуін 

дамытудың қазіргі заманғы тұжырымдамалық негізі 

Сапа менеджменті процестерін интеграциялау және 

Инновациялар 

1. Процессно-ориентированное управление 

Риск-ориентированный подход в стандартизации и 

сертификации 
2. Маркетинг в стандартизации 

Организационно 

экономическое проектирование  

инновационных процессов 

3. Современные концептуальные основы развития 

технического регулирования  РК 

Интеграция процессов управления качеством и  

Инновациями 

1. Process-oriented management 

Risk-oriented approach in standardization and 

certification 
2. Marketing in standardization 

Organizationally 

economic design 

innovative processes 

3. Modern conceptual basis for the development of 

technical regulation of the Republic of Kazakhstan 

Integration of quality management processes and ЕПК1  



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

сіз экономикалық қызмет, меншік нысандары мен Қазақстан Республикасында 

компаниялардың ұйымдық-құқықтық нысандары негізгі түрлерін білу; 

- сапаны басқару және өнімдер мен қызметтердің сертификаттау саласындағы ұлттық 

және халықаралық тәжірибесі; 
стандарттау, нормалау және біріздендіру бойынша жұмыстарды, өндірілетін өнімнің 

және стандарттау және сертификаттау деңгейінде жаңа прогрессивті стандарттарды 

енгізу міндеттерді стандарттау, қалыпқа және біріздендіру жоспарына енгізу үшін 

дайындық ұйымдастыруды жоспарлап -vladet дағдылары; 

Стандарттау және біріздендіру, олардың деңгейін бағалау үшін өнім жобаларына 

сараптама өндірісті ұйымдастыру техникалық деңгейін тексеру және стандартталған 

пайдалану және стандартталған бөліктері мен жекелеген элементтерін нәтижелерін 

әкеледі 

ЕПК1 

-знает основные виды экономической деятельности, формы собственности и 

организационно-правовые формы организаций в РК; 
- национальный и международный опыт в области управления качеством и 

сертификации продукции и услуг; 

-владеть навыками  организации планирования  работ по стандартизации, нормализации 

и унификации, подготовку для включения в план по стандартизации, нормализации и 

унификации заданий по внедрению новых прогрессивных стандартов на выпускаемую 

продукцию и по уровню стандартизации и сертификации; 

 -умеет руководить изучением технического уровня выпускаемой организацией 

продукции и результатов эксплуатации стандартизированных и унифицированных 

деталей и отдельных элементов, проведением экспертизы проектов изделий по оценке 

уровня их стандартизации и унификации; 

EPK1 

-know the main types of economic activity, forms of ownership and organizational and legal 
forms of organizations in Kazakhstan; 

- national and international experience in the field of quality management and certification of 

products and services; 

- to have the skills to organize the planning of works on standardization, normalization and 

unification, preparation for inclusion in the plan for standardization, normalization and 

unification of tasks for the introduction of new progressive standards for products and on the 

level of standardization and certification; 

 -must manage the study of the technical level of products and operating results produced by 

the organization and the results of operation of standardized and unified parts and individual 

elements, carrying out the examination of product designs to assess the level of their 

standardization and unification; 

innovations 

 

 

 
 

 

ЕПК3 

- ішкі аудиттер жүргізу үшін ұлттық және халықаралық нормативтік базаны білу 

- Сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиті үшін аудиторлардың қалыптасуымен 
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- сапа менеджменті жүйесінің ішкі аудиттеріне (аудитіне) арналған жоспар құру 

ЕПК3 

-знает национальная и международная нормативная база по проведению внутренних 

аудитов  
-умеет   формирование состава аудиторов для проведения внутреннего аудита системы 

управления качеством  

- Формирование плана внутренних проверок (аудита) системы управления качеством  

EPK3 

-know the national and international regulatory framework for conducting internal audits 

-Among the formation of the auditors for the internal audit of the quality management system 

- Formation of a plan for internal audits (audit) of the quality management system 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК)  

Результат обучения (единицы ОПК)  
 

OPKA 

- шет тілін меңгеру 

мәдениетаралық, 
тұлғааралық және кәсіби 

қарым-қатынас 

ғылыми қызметтің түрлі 

салаларында. 

ОПК
А
 

- овладение иностранным 
языком как  

средством межкультурного,  

межличностного и 

профессионального общения  

в различных сферах научной 

деятельности. 

OPKA 

- mastering a foreign language as 

means of intercultural, 

interpersonal and professional 

communication 
in various spheres of scientific 

activity. 

 

 

 

 

А
ОПК1 

 интонациясы жобалау ұсыныстар, интонациясы арқылы бөлу және семантикалық 

топтар: Демек, сіз фонетикалық ережелерін білу 

(; Көлік стресс конверсиялық туынды және күрделі сөздер, оның ішінде екі-слог сөздер 

мен polysyllabic, жылы) логикалық стресс, pauzatsiya ауызша назар аудара, соның ішінде 

-sintagmy, тиісті теңестіру және фразалық; армандайды және шорт оппозиция, жабық 

және ашық дауысты, дауыссыз nasalization, соңғы дауыссыз айту және voicelessness; 

жеткілікті үшін қажетті деңгейде -inostrannym тілді -vladeet және 

күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларда шет тілінде тәжірибелік мәселелерді 
коммуникативтік оңтайлы шешім. 

тілдік материалды зерттеу, аялық білім және тілдік және мәтінмәндік догадок кәсіби 

дағдыларын негізделген, зерттеу бағытында бастапқы монолог және диалог сөз есту 

арқылы түсіну 

 

А
ОПК1

 

–знает фонетические нормы: интонационное оформление предложения, деление на 

интонационно-смысловые группы 

-синтагмы, правильную расстановку фразового и в том числе логического ударения, 

паузация, словесное ударение  (в двусложных и в многосложных словах, в том числе в 

производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

противопоставление долготы и краткости, закрытости и открытости гласных звуков, 

назализации гласных, звонкости и глухости конечных согласных; 

-владеет –иностранным языком на уровне, необходимом для адекватного и  

оптимального решения коммуникативно-  практических задач на иностранном  языке в 

ситуациях бытового и профессионального общения. 

-умеет понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 
направлению исследования, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

Шет тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 
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профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;  

AOPC1 

-know phonetic norms: intonational formulation of the sentence, division into intonation-

semantic groups 
-syntagma, correct arrangement of phrasal and including logical accent, pausing, verbal stress 

(in disyllabic and in polysyllabic words, including in derivatives and in compound words, 

transfer of stress during conversion); opposition of longitude and shortness, closedness and 

openness of vowel sounds, nasalization of vowels, ringing and deafness of final consonants; 

-will speak foreign language at the level necessary for an adequate and 

optimal solution of communicative and practical problems in a foreign language in situations 

of domestic and professional communication. 

-can understand by ear the original monologic and dialogical speech in the direction of 

research, relying on the studied language material, background professional knowledge and 

language and contextual guesses; 
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