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Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor's programme 

 

Мамандық 5B073200 – «Стандарттау және сертификаттау» 

Специальность 5B073200 – «Стандартизация и сертификация» 

Specialty    5B073200 – «Standartization and sertification» 

 

 

Стандартный срок обучения: 4 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года 

Standard period of study: 4 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі :  4 жыл  

Периодичность пересмотра: 4 года  

Review frequency:  4 years   

 

Берілетін біліктілік / Присваиваемая квалификация / Qualification awarded *: техника және технологиялар бакалавры / бакалавр техники и 

технологий / Bachelor of Engineering and Technology   

 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ/ 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program 

Қолдану саласы/  

Область применения / 

Application area 

Білім беру бағдарламасы стандарттау және сертификаттау 

саласында жоғары білікті кадрларды даярлауға арналған. 
 

Образовательная программа предназначена для подготовки 

высококвалифицированных кадров в области стандартизации и 
сертификации. 

 

The educational program is designed to train highly qualified personnel 

in the field of standardization and certification. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы/ 

The code and name of 

education program 

5B073200 –  «Стандартизация және сертификация» 

 
5B073200 – «Стандартизация и сертификация» 

 

5B073200 – «Standardization and certification» 
 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно- 

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

«Білім туралы» заң, жоғары білім берудің мемлекеттік білім беру 

мекемесі (23.08.2012 ж., № 1080, ТК, 2016 жылғы 5 шілде); 
«Стандарттау» саласында біліктіліктің салалық негіздері, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-

әдістемелік құжаттары. 
 

Закон «Об образовании», ГОСО высшего образования  (23.08.2012, 

№1080), ТУП от 05.07.2016 г.); отраслевая рамка квалификации в 
сфере «Стандартизация», нормативно-методические документы 

МОН РК. 

 

Law on Education, State Educational Establishment of Higher Education 
(23.08.2012, No. 1080), TU of July 5, 2016); branch framework of 

qualification in the sphere of "Standardization", normative and 

methodological documents of the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan. 

Білімберубағдараламасыаясындадайындаубейінініңкартасы / 

Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы / Profile map of education program 

ББмақсаты/ЦельОП /  

Objective of EP 

Стандарттаужәнесертификаттаусаласындағыстуденттердіңкәсібиқұз

ыреттілігінқалыптастыружәнеолардыңпрактикадақолдануғақабілетт
ілігі. 

 

Формирование у студентов профессиональных компетенцийв 
области стандартизации и сертификации и способности их 

применять в практической деятельности. 

 

Formation of students' professional competence in the field of 
standardization and certification and their ability to apply in practice. 

Білімберубағдарламасыныңтұ

жырымдамасы/Концепцияобра

зовательнойпрограммы / The 

concept of education program 

Білімберубағдарламасыбілімберуүдерісінжүзегеасырудыңмақсаттар
ы, нәтижелері, мазмұны, шарттарыментехнологияларын, 

осысаладағытүлектердіңдайындықсапасынбағалаудыреттейдіжәнебі

лімалушылардыңоқусапасынқамтамасызететінматериалдардыжәнет

иістібілімберутехнологияларыненгізеді. 
 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя материалы, 
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обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 

The educational program regulates the goals, results, content, conditions 
and technologies for the implementation of the educational process, 

assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of 

training, and includes materials that ensure the quality of training for 

trainees and the implementation of appropriate educational technology. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

5В073200 «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы бойынша 

бакалавр 

 
Бакалавр  по специальности 5В073200 «Стандартизация и 

сертификация» 

 
Bachelor in specialty 5В073200 "Standardization and certification" 

Мамандар тізімі /Перечень 

должностей специалиста/List of 

specialist positions 

- Стандарттау жөніндегі маман, 
- Стандарттау жөніндегі инженер, 

- Колледж стандарттау негіздерінің мұғалімі 

- Сертификаттау бойынша маман 

- Сапа жөніндегі маман 
- Сертификаттау инженері 

 

- Специалист  по стандартизации,  
- Инженер по стандартизации, 

- Преподаватель основ стандартизации колледжа 

- Специалист по сертификации 
- Специалист по качеству 

- Инженер по сертификации 

 

- Standardization Specialist, 
- The engineer on standardization, 

- Teacher of the basics of college standardization 

- Certification Specialist 
- Quality Specialist 

- Certification Engineer 

Кәсіптік қызмет саласы 

/Область профессиональной 

деятельности/Area of 

professional activity 

Өнімдердің, қызметтер мен процестердің қауіпсіздігін және сапасын 
қамтамасыз ету, техникалық реттеу, аккредиттеу, мемлекеттік 

реттеу және техникалық регламенттердің сақталуын қадағалау 

өнімдерін, қызметтерін және процестерін стандарттау және 
сертификаттау. 

 

Стандартизация и сертификация продукции, услуг и процессов, 
обеспечение безопасности и качества продукции, услуг и процессов, 

техническое регулирование, аккредитация, государственный 

контроль и надзор за соблюдением технических регламентов. 

 
Standardization and certification of products, services and processes, 

ensuring the safety and quality of products, services and processes, 

technical regulation, accreditation, state control and supervision of 
compliance with technical regulations. 

Кәсібиқызметобъектісі/Объект

профессиональнойдеятельност

и / The object of professional 

ИнвестицияларжәнедамуминистрлігініңТехникалықреттеужәнеметр

ологиякомитеті, ортажәнеірікәсіпорындар, 
ғылымиинституттаржәнеолардыңфилиалдары, 
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activity сәйкестіктірастауоргандары, сәйкестіктірастауоргандары, 
сынаузертханалары, сертификаттауорталықтары. 

 

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства 
по инвестициям и развитию, средние и крупные предприятия, 

научные институты и их филиалы, органы по подтверждению 

соответствия продукции, органы по подтверждению соответствия 

персонала, испытательные лаборатории, сертификационные центры.  
 

The Technical Regulation and Metrology Committee of the Ministry of 

Investments and Development, medium and large enterprises, scientific 
institutes and their branches, conformity assessment bodies, conformity 

assessment bodies, testing laboratories, certification centers. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции 

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

Стандарттау объектiлерiнiң қауiпсiздiгi мен сапасын қамтамасыз ету 
және стандарттау объектiлерiне қойылатын талаптарды ресiмдеудің 

оңтайлы деңгейiне қол жеткiзу бар және әлеуеттi мiндеттердi 

әмбебап, қайталап пайдалану ережелерiн белгiлеу жолымен 
қамтамасыз етiледi. 

 

Обеспечение безопасности и качества объектов стандартизации и 
достижение оптимальной степени упорядочения требований к 

объектам стандартизации посредством установления положений для 

всеобщего, многократного использования в отношении реально 

существующих и потенциальных задач. 
 

Ensuring the safety and quality of standardization objects and achieving 

the optimal degree of ordering of requirements for standardization 
objects by establishing provisions for universal, repeated use of existing 

and potential tasks. 

Кәсібиқызметтүрлері/ 

Видыпрофессиональнойдеятел

ьности / Types of professional 

activity 

Ұйымдастыру, басқару, аналитикалық, жобалық-технологиялық, 

әдістемелік, бақылау. 

 

Организационно-управленческая, аналитическая, проектно-
технологическая,  методическая, контрольная. 

 

Organizational, managerial, analytical, project-technological, methodical, 
control. 
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2 Құзыреттілік/бейінкартасы/Карта/профилькомпетенций/Competency map/profile 

 

Кәсібиқұзыреттілік/Профессиональные

компетенции (ПК) / Professional 

Competences 

Оқытунәтижесі (ПКмөлшері)/ Результатобучения (единицыПК)/The result of 

training (PC units) 

Оқытунәтижесінқалыптастыратын 

(құзыреттілікмөлшері) пәндератауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training(units of competences) 

КҚА– 

ұйымдастырушылықжәнебасқарушыл

ыққызмет 

– өнімдер  мен қызметтердің сапасын 

басқару жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді 
ұйымдастыру, стандарттау және 

сертификаттау бойынша жұмыстарды 

жүргізудің жоспарлары мен 

бағдарламаларын әзірлеу, сондай-ақ 

сапаны басқарудың заманауи әдістерін 

енгізу, стандартталған және 

стандартталған өнімдерді бақылау және 

сынау. 

 
ПК

А
– организационно-управленческая 

деятельность 

– способность к организации разработки 

мероприятий по менеджменту качества 

продукции и услуг, умение разрабатывать 

планы и программы проведения работ по 

стандартизации и сертификации, а также 

внедрения современных методов 
менеджмента качества, контроля 

изготовления и испытания 

стандартизованных и унифицированных 

изделий. 

 

АКҚ1 

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің ҚР (МТРЖ) 

негізгі ережелерін біледі, сынақтарды, сертификаттауды және стандарттауды 

ұйымдастырады, өнімді өндіруді және сынауды бақылауға, сондай-ақ стандарттау 

және сертификаттау жөніндегі қызметті ұйымдастырады 

АПК1 

 - знает основные положения государственной системы технического     

регулирования (ГСТР) РК, организовывает испытания, сертификации и 

стандартизации, организовать мероприятия по вопросам стандартизации и 

сертификации. 

АРС1- knows the main provisions of the state system of technical regulation of the Republic 

of Kazakhstan, and testing of products, as well as organize activities on standardization and 

certification. 

Тұтынушылық мәдениетнегіздері   

Основы потребительской культуры  

Bases of consumer culture 

 

Өнім сапасын сараптау  
Экспертиза качества продукции  

Examination of products 

Сапа жүйелері 

Системы качества 

Quality systems 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

АКҚ2 

-стандарттау, нормалау және біріздендіру бойынша жоспарлау жұмыстарының 

негіздерін біледі; стандарттар мен басқа стандарттау құжаттарына өзгерістер енгізу 

туралы ұсыныстар дайындау және оларды жою, сондай-ақ жаңа өнім стандарттарын 

енгізу бойынша міндеттер, олардың стандарттау және бірыңғай деңгейін бағалау 

үшін өнімнің үлгілерін сараптауға қатысады. 

АПК2 

- знает основы планирования работ по стандартизации, нормализации и унификации; 

способен разрабатывать проекты плана работ и подготавливать предложения об 

изменениях стандартов и других документов по стандартизации или их отмене, а 

также заданий по внедрению новых стандартов на продукцию, участвует в 

экспертизе проектов изделий по оценке уровня их стандартизации и унификации. 

АРС2 
- knows the basics of planning work on standardization, normalization and unification; is 

Сапа инжинирингі 

Инжиниринг качества 

Quality engineering 

 

Сапаны басқарудың статистикалық әдістері 

Статистические методы управления качеством 

Statistical methods of quality management 

Экологиялықменеджментжүйесініңэлементтері

нәзірлеу 

Разработка элементов систем экологического 

менеджмента 

Development of elements of environmental 

management systems 
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РСА –  organizational and management 

activities 
–the ability to organize the development of 

measures to manage the quality of products 

and services, the ability to develop plans and 

programs to conduct work on standardization 

and certification, as well as the introduction 

of modern methods of quality management, 

production control and testing of standardized 

and standardized products. 
 

able to develop draft workplans and prepare proposals on changes to standards and other 

standardization documents or their cancellation, as well as tasks for the introduction of new 

product standards, participates in the examination of product designs to assess their 

standardization and unification level. 

Экологиялық менеджмент және экологиялық 

аудит  

Экологический менеджмент и экологический 

аудит 

environmental management and environmental 

management audit 

АКҚ3 

Әлемдік нарықта стандарттау және нормативтік талаптардың нормаларына 

сәйкескелетін өндірісті ұйымдастыру, өндіріс жүйесіндегі басқару жүйесін,  

халықаралық ұйымдардың (ұсыныстарды), қазіргі заманғы өлшеу құралдарының 

стандарттарын,  стандартталған және унифицикацияланган  бақылауды жасаумен 

бақылауды басқару жүйелерін пайдалануды біледі. 

АПК3 

-знает особенности производства для установления соответствия показателей и норм 

требованиям рынка, систематизирует и применяетпередовой опыт в области системы 

менеджмента качества, стандарты (рекомендации) международных организаций, 
современные средства измерений, контроля изготовления и испытания 

стандартизованных и унифицированных изделий. 

АРС3 
recognizes the importance of manufacturing processes and standards in the market, 

systematizes and applies the system of management in the field of international standards, 

the international organization of the international organizations, the modern equipment 

measurements, the control and production of standardized and unified measuring systems. 

Стандарттау және сертификаттау* 

Стандартизация и сертификация* 

Standardization and certification* 

 

ЕурАзЭО-дағы техникалық  реттеу  

Техническое  регулирование в ЕврАзЭС 

TechnicalregulationintheEurAsEC 

Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер  

Технические комитеты по стандартизации 

Technical committees for standardization 

АКҚ4 

- өнеркәсіптік өндірістің технологиялық үрдістері, стандарттау және сертификаттау 

жүйелері, санитарлы-гигиеналық негізде жұмыс жасау, сертификатталған өнімдерді, 

қызметті және жүйені тексеруді ұйымдастыру үшін өндірістегі авариялық 

жағдайларды жою және жоюға бағытталған нормативтік-құқықтық актілерді 

пайдаланады.  

АПК4 

-использует нормативно-правовые акты в области системы менеджмента качества, 

стандартизации и сертификации, систему конструкторской и технологической 

подготовки производства, санитарно-гигиенические основы охраны труда, способы 
предупреждения и ликвидации аварий на производстве для организации 

инспекционных проверок сертифицированных продуктов, услуг и систем. 

АРС4 

Техникалық реттеу және метрология 

облысындағы мемлекеттік бақылау 

Государственный контроль в области 

технического регулирования и метрологии 

State control in the field of technical regulation and 

metrology 

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

бақылау және қадағалау туралы заңнама 

Законодательство о государственном контроле 
и надзоре в РК 

Legislation on state control and supervision in the 

Republic of Kazakhstan 
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- utilizes normative-legal acts in the field of quality management, standardization and 

certification, systems design and technological 

development, sanitary-hygienic business, production, service and system inspections for 

inspection and liquidation of emergency products. 

Аккредиттеу  

Аккредитация  

Accreditation 

 

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу 

Аккредитация в области оценки соответствия  

Accreditation in the field of conformity assessment 

Стандарттаужәнесертификаттау* 

Стандартизация и сертификация* 

Standardizationandcertification* 

ҚҚВ - аналитикалық қызмет 

- мемлекеттің сапасын бақылау және 

бағалау, сапаны басқару және стандарттау 

жүйелеріне талдау жасау және бағалау, 

сондай-ақ мемлекеттік ведомстволарға 

жүргізілген тексерулер нәтижелерін 

талдау. нормативтік және техникалық 
құжаттама. 

 
ПК

В
аналитическая деятельность 

- способность к анализу и  оценке 

состояния и динамики системы 

менеджмента качества, уровня 
стандартизации и сертификации, а также 

анализ результатов проверок при 

проведении государственного надзора, в т.ч. 

нормативной и технической документации 

 

РСВ-аnalytic function 

- analytical and analytical systems and 

management systems, standardization and 

certification, as well as analysis of the results 

of the state of the state of affairs, including: 

normative and technical documentation. 
 

ВКҚ1 

-өндірістің элементін идентификациялайды,  өндірістің кәсіпорынның жүйесін 

жетілдіру, өндірістің жағдайын талдауды жүзеге асырады,  сапа менеджменті 

жүйесінің анализін жүргізетін процедураны біледі,  статистикалық әдістерді 

басқарудың сапалы әдістерін қолданады. 

ВПК1 

- идентифицирует элементы производства, системы качества предприятия в целом, 
применяет анализ состояния производства, знает порядок проведения анализа 

системы менеджмента качества, использует статистические методы анализа 

управления качеством. 

ВРС1 
- Identifies the elements of production, the organization of the enterprise in the whole 

industry, uses the analysis of processes as well as the order of the analysis of the system of 

the analysis, uses statistical methods of analysis of the quality 

Сапа инжинирингі 

Инжиниринг качества 

Quality engineering 

Сапаны басқарудың статистикалық әдістері 

Статистические методы управления качеством 

Statistical methods of quality management 

Сапа, стандарттау және сертификаттау 

экономикасы 

Экономика качества, стандартизации и 

сертификации 

Economics of quality, standardization and 

certification 

Сапа құнын оңтайландыру 
Оптимизация затрат на качество 

Optimizing the cost of quality 

Талдаудың, бақылаудың және сәйкестікті 

растаудың физикалық – химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа, контроля и 

подтверждения соответствия 

Physico-chemical methods of analysis, control and 

conformity 

Қызмет сапасын бағалаудың сараптамалық 

әдістері 
Экспертные методы оценки качества услуг 

Expert methods of assessing the quality of services 

Сапа аудиті 

Аудит качества 

Quality audit 
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ВКҚ2 

-стандарттау және техникалық құжаттандыруды унификаци- ямен есептейді, 

сертификаттау жұмысының тиімділігін бағалаудың принципін 

біледі; сондай-ақұйымда стандарттау және сертификаттау деңгейін бағалаумен 

бағалауды қолданады. 

ВПК2 

-делает расчет уровня стандартизации и унификации технической документации, 

знает принципы оценки эффективности сертификационных работ;а также владеет 

навыками анализа и оценки достигнутого уровня стандартизации и сертификации в 
организации. 

ВРС2 
-calculates the level of standardization and unification of technical documentation, 

recognizes the principle of effective assessment of certification; as well as the analysis of 

the standardization and certification in the organization of assessment and evaluation. 

Стандарттау және сертификаттау* 

Стандартизация и сертификация* 

Standardizationandcertification* 

 Аккредиттеу  

Аккредитация  

Accreditation 

 

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу 
Аккредитация в области оценки соответствия  

Accreditation in the field of conformity assessment 

Қызметкерлердің сәйкестігін растау 

Подтверждение соответствия персонала 

Confirmation of staff compliance 

 
Қызметтердің сәйкестігін растау 

Подтверждениесоответствияуслуг 

Confirmation of the conformity of services  

ВКҚ3 

- халықаралық талаптарға сәйкес халықаралық стандарттарға сәйкестендіру және 

олардың халықаралық стандарттарға сәйкестігін талдауды қамтамасыз етеді, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының халықаралық және басқа да техникалық 

регламенттеріне және стандарттау және сертификаттау жөніндегі нормативтік 

құжаттарға Қазақстан Республикасының аумағында қолдануды талдайды. 

ВПК3 

- проводит анализ международных стандартов с целью гармонизации национальных 

стандартов и их унификации в соответствии с международными требованиями, а 

также анализирует применение на территории Республики Казахстан 

международных и зарубежных технических регламентов и других нормативных 

документов по стандартизации и сертификации. 

ВРС3 
-Provides international standards for the harmonization of international standards and their 

compliance with international standards, as well as analyze the implementation of the 
International Fund of Standardization and Standardization of Normative and Technical 

Documents on Standardization and Standardization of Standards and Certification. 

ЕурАзЭО-дағы техникалық реттеу  

Техническое  регулирование в ЕврАзЭС 

Technical regulation in the EurAsEC 
Стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер  

Технические комитеты по стандартизации 

Technical committees for standardization 

Стандарттар және нормативтік кұжаттамаларын 

әзірлеу технологиясы * 

Технология разработки стандартов и 
нормативной документации * 

Technology development standards and regulatory 

documentation* 

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу* 

Разработка и внедрение технических 

регламентов  

Development and implementation of technical 
regulations 

ВКҚ4 

- мемлекеттік деректерді біледі және біледі, мемлекеттік ведомстволардағы 

тексерулерді талдауды жүзеге асырады, т.ч. нормативтік және техникалық құжаттама 

ВПК4 

- умеет обобщать данные и знает способы проведения анализа проверок в рамках 

государственного надзора, в т.ч. нормативной и технической документации 

- ВРС4 

Рrovides information and knowledge of the proving of the state of the provinces in the state 

Техникалық реттеу және метрология 

облысындағы мемлекеттік бақылау 

Государственный контроль в области 

технического регулирования и метрологии 

State control in the field of technical regulation and 

metrology 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

бақылау және қадағалау туралы заңнама/  
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of the head, including normative and technical documentation Законодательство о государственном контроле 

и надзоре в РК/ 

Legislation on state control and supervision in the 

Republic of Kazakhstan 

Сапа жүйелері 

Системы качества 
Quality systems 

Сапа инжинирингі 
Инжиниринг качества 

Quality engineering 

 

Сапаны басқарудың статистикалық әдістері 

Статистические методы управления качеством 

Statistical methods of quality management 

ҚҚС-дизайнжәнетехнологиялыққызмет 
- Сапаменеджментіжүйесінде, 

стандарттарменсертификаттаустандарттар

ындапроцестіңкартасынәзірлеумүмкіндігі, 

өлшенетінжәнебақыланатынөнімсапасыны

ңпараметрлерін, 

сертификаттаусхемаларынжәнеөнімнің, 

қызметтердіңжәнеНТДпроцестерініңсәйке

стігіндекларациялауды, сондай-

ақмемлекеттікқадағалаудытексерубағдарла

масынәзірлеудінормативтікқұжаттысақтау

үшін 

 
ПК

с
проектно-технологическая 

деятельность 

- способность к разработке карты 

технологического процесса в системе 

менеджмента качества, НТД по 
стандартизации и сертификации, 

определению номенклатуры измеряемых и 

контролируемых параметров качества 

продукции, схем сертификации и 

декларирования подтверждения 

соответствия продукции, услуг  и 

процессов НТД, а также к разработке 

программы проверки при проведении 

СКҚ1 
- өнімді өндіру технологиясының негіздері, тауарлардың тұтыну қасиеттерінің 

спектрі, кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін әзірлеу, енгізу және сертификаттау 

технологиясы; конструкторлық және технологиялық құжаттарды, сонымен қатар 

өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде технологиялық процестің карталарын 

құрастыру дағдыларына ие. 

СПК1 

-знает основы технологии изготовления продукции, номенклатуру потребительских 

свойств товаров, технологию разработки, внедрения и сертификации системы 

менеджмента качества на предприятии; имеет навыки составления  конструкторской   

и технологической документации, а также карты технологического процесса на всех 

этапах жизненного цикла продукции  

СРС1 
- knows the basics of the technology of manufacturing products, the range of consumer 

properties of goods, the technology of development, implementation and certification of the 

quality management system in the enterprise; has the skills of drawing up design and 

technological documentation, as well as maps of the technological process at all stages of 

the product life cycle 

Материалтану және жаңа материалдар  

Материаловедение и  новые материалы  

Materials science and new materials 

 

Конструкциялық материалдың технологиясы 

және термоөндеу 
Технология конструкционных материалов и  

термообработка  

Тechnology of construction materials and heat 

treatment 

 

Өндірістік технологиялар негіздері(С тобы) 

Основы производственных технологий (группа 

С) 

The basics of production technology (C class  

 

Сапаны қамтамасыз етудің инженерлік әдістер 
(С тобы) 

Инженерные методы обеспечения качества 

(группа С) 

Engineering methods to ensure the quality of (C 

class) 

СКҚ2 

- стандарттау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді біледі,  стандарттарға 

және басқада нормативтік құжаттамаға өзгерістер енгізеді және енгізеді,  стандарттар 

Стандарттау және сертификаттау* 

Стандартизация и сертификация* 

Standardization and certification* 
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государственного надзора за соблюдением 

НТД 

 

РСС - design and technological activities 

- the ability to develop a process map in the 

quality management system, standards and 

certification standards, determine the range of 

measurable and monitored product quality 

parameters, certification schemes and declare 
the conformity of products, services and 

processes of NTDs, as well as develop a 

verification program for state supervision for 

observance of the normative document. 

 

жобаларын сараптауды жүзеге асырады. 

СПК2 

-знает нормативно-правовые акты в области стандартизации, разрабатывает и вносит 

изменения в стандарты и другую нормативную документацию, способен 

осуществлять экспертизу проектов стандартов. 

СРС2 

- knows the normative legal acts in the field of standardization, develops and introduces 

changes to standards and other normative documentation, is able to carry out the 

examination of draft standards. 

Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу* 

Разработка и внедрение технических 

регламентов * 

Development and implementation of technical 

regulations* 

Стандарттар және нормативтік кұжаттамаларын 

әзірлеу технологиясы * 

Технология разработки стандартов и 

нормативной документации * 

Technology development standards and regulatory 

documentation * 

Сынау, бақылау және өнімнің қауіпсіздігі 

Испытание, контроль и безопасность продукции 

Test, control and security 

Қызметкерлердің сәйкестігін растау 

Подтверждение соответствия персонала 
Confirmation of staff compliance 

 

Қызметтердің сәйкестігін растау 

Подтверждениесоответствияуслуг 

Confirmation of the conformity of services 

Өзараауысымдылық негіздері 
Основы взаимозаменяемости 

Basics interchangeabilit 

 

Физикалық шамалардың өлшеу құралдары мен 

әдістері 

Методы и средства измерения физических 

величин 

Methods and instruments for measuring physical 

value 

 СКҚ3 

- өнімнің сапасын, өнімді сертификаттау технологиясын, сертификаттау схемаларын 

және сәйкестік декларацияларын біледі; сондай-ақ тауар ғылымының негізгі 

санаттары және олардың өзара қарым-қатынасы; механикалық, геометриялық 

өлшеулердің негізгі принциптері; тауар айналымының барлық кезеңдерінде 

тауарларды бұрмалауды анықтау, анықтау және іріктеу, сынаманы іріктеу және 

Метрология* 

Метрология* 

Metrology* 

Электротехника негіздері 

Основы электротехники 

Bases of electrical engineering 
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іріктеу, сараптау әдістерін таңдау, әр түрлі топтардың тауарларының сапасын 

бағалау; классификаторларды дамыту бойынша жұмыстарды жүргізу дағдыларын 

иемденеді және сәйкестікті растау рәсімін жүргізеді. 

СПК3 

- знает параметры качества продукции, технологию сертификации продукции, схемы 

сертификации и декларирования  подтверждения соответствия; а также основные 

категории товароведения и их взаимосвязь; основные принципы механических, 

геометрических измерений; способен проводить идентификацию и обнаруживать 

фальсификацию товаров навсех этапах товародвижения, проводить отбор проб и 
выборок, выбирать методы экспертизы, проводить оценку качества товаров 

различных групп; владеет навыками проведения работ по разработке 

классификаторов и проведения процедуры подтверждения соответствия. 

СРС   3 

- knows the parameters of product quality, product certification technology, certification 

schemes and declarations of compliance; as well as the main categories of commodity 

science and their relationship; basic principles of mechanical, geometric measurements; is 

capable of identifying and detecting the falsification of goods at all stages of commodity 

circulation, conducting sampling and sampling, choosing methods of examination, 

assessing the quality of goods of various groups; owns the skills to carry out work on the 

development of classifiers and conduct a procedure for confirming compliance. 

Электрлік өлшеулер 

Электрические измерения 

Electrical measurements 

Машиналардың сенімділік негіздері (С тобы) 

Основы надежности машин (группа С) 

Fundamentals of machine reliability (group C) 

 

Өндірістегі ресурсты үнемдейтін технологиялар 

(C тобы)/  
Ресурсосберегающие технологии на 

производстве (группа С) 

Resource-savingtechnologiesintheproduction 

(Cclass) 

Денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігі 

менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу/  
Разработка и внедрение системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья 

Development and implementation of the health and 

safety management system 

 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау/ 

Охрана труда и техники безопасности/ 

Occupational safety and health 

Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету 

Метрологическое обеспечение производства 

Metrologicalsupportofproduction 

 

Қызметтерді метрологиялық қамтамасыз ету 

Метрологическоеобеспечениесферыуслуг 

Metrological provision of the services sector 

Конструкциялық материалдың технологиясы 

және термоөндеу   

Технология конструкционных материалов и  

термообработка   

Тechnology of construction materials and heat 

treatment 
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Өзараауысымдылық негіздері 

Основы взаимозаменяемости 

Basics interchangeability  

 

Физикалық шамалардың өлшеу құралдары мен 

әдістері 

Методы и средства измерения физических 

величин 

Methods and instruments for measuring physical 

value 

Материалтану және жаңа материалдар  

Материаловедение и  новые материалы  

Materials science and new materials 

СКҚ4 

- нормативтік құқықтық актілерге және нормативтік-құқықтық базаға сәйкестікке 

мемлекеттік қадағалау жүргізудегі іс-әрекеттер алгоритмін біледі, жалған және 

сертификатталмаған өнімдерді анықтауда НТД-ды қолданады, сондай-ақ 

инспекциялардың қорытындылары туралы есепті құрастыру дағдыларын меңгереді. 

СПК4 

-знает алгоритм действий при проведении государственного надзора за соблюдением НТД 

и правовые основы, применяет НТД при выявлении фальсифицированной и 

несертифицированной продукции, а также владеет навыками составления отчета по 

результатам проверок. 

СРС4 

- knows the algorithm of actions in the conduct of state supervision of compliance with the 

regulations and the legal framework, applies NTD in identifying falsified and uncertified 

products, and also has the skills to compile a report on the results of inspections. 

Техникалық реттеужәне метрология 

облысындағымемлекеттікбақылау 

Государственный контроль в области 

технического регулирования и метрологии 

State control in the field of technical regulation and 
metrology 

 

ҚазақстанРеспубликасындағымемлекеттікбақыл

аужәнеқадағалаутуралызаңнама 

Законодательство о государственном контроле 

и надзоре в РК 

Legislation on state control and supervision in the 

Republic of Kazakhstan 

Денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігі 

менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу/  

Разработка и внедрение системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья 

Development and implementation of the health and 

safety management system 

 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау/ 

Охрана труда и техники безопасности/ 
Occupational safety and healthstem 

ҚҚDәдістемелік жұмыс 

- НТД-ның сәйкестігін растау үшін жұмыс 

жүргізген кезде өнім сапасын, қызмет 

көрсетуін және процестерін бақылау және 

сынау әдісін таңдау мүмкіндігі, сондай-ақ 

стандарттарды және басқа да нормативтік 

DКҚ1 

- өнімсапасының деңгейін сандық жәнесапалық бағалау әдістерін біледі;  өнім 

сапасымен қауіпсіздігін сараптау әдістерін таңдауға,  қызметте рсапасын бағалаудың 

сарапты қәдістерін қолданаалады; сондай-ақөлшеу құралдарын сынау және бақылау 

әдістерін әзірлеу, өнімдердің және технологиялық процестердің өлшенген және 

бақыланатын параметрлерінің номенклатурасынанықтау. 

Сапа инжинирингі 

Инжиниринг качества 

Quality engineering 

Сапаны басқарудың статистикалық әдістері 

Статистические методы управления качеством 

Statistical methods of quality management 
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құжаттарды әзірлеуде біріздендіру, типтік, 

біріктіру, оңайлату, параметрлік 

серияларды есептеу, кешенді және 

жетілдірілген стандарттау әдістерін 
қолдану мүмкіндігі , сапа құнын анықтау 

әдістемесін әзірлеу 

 

 

ПК
D
методическая деятельность 

- способность к выбору методики контроля 
и испытаний качества продукции, услуг и 

процессов при проведении работ по 

подтверждению соответствия НТД, а 

также к применению  методов   

унификации, типизации, агрегатирования, 

симплификации, расчета параметрических 

рядов,  комплексной и опережающей 

стандартизации при разработке стандартов 

и иных нормативных документов, 

разработка методики определения затрат 

на качество. 

DПК1 

- знает методы количественной и качественной оценки уровня качества выпускаемой 

продукции; способен подбирать методики экспертизы качества и безопасности 

продукции, использовать экспертные методы оценки качества услуг; а также 
разрабатывать методики проведения испытаний и контроля средств измерений, 

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов. 

DРС1 

- knows the methods of quantitative and qualitative assessment of the quality level of the 

products; is able to select the methods of examination of quality and safety of products, use 

expert methods to assess the quality of services; as well as to develop methods for testing 

and monitoring of measuring instruments, to determine the nomenclature of measured and 

controlled parameters of products and technological processes 

Сынау, бақылау және өнімнің қауіпсіздігі 

Испытание, контроль и безопасность продукции 

Test, controlandsecurity 

 
Талдаудың, бақылаудың және сәйкестікті 

растаудың физикалық – химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа, контроля 

и подтверждения соответствия 

Physico-chemical methods of analysis, control and 

conformity 

 

Қызметсапасынбағалаудыңсараптамалықәдістер

і 

Экспертныеметодыоценкикачествауслуг 

Expert methods of assessing the quality of services 

Ғылымизерттеулернегіздері/  

Основы научных исследований/ 

Fundamentals of Scientific Research 

 

Ғылымизерттеулердіжобалаужәнеұйымдастыру 
Планирование и организация научных 

исследований/ 

Planning and organization of scientific research 

РСDmethodical activity 
- the ability to choose the method of control 

and testing of product quality, services and 

processes when performing work to confirm 

the conformity of NTDs, as well as to apply 

methods of unification, typification, 

aggregation, simplification, calculation of 

parametric series, complex and advanced 
standardization in the development of 

standards and other normative documents , 

development of a methodology for 

determining the cost of quality 

DКҚ2 

- тауарларды жіктеу және кодтау әдістерін біледі; НТД әзірлеу, жобалау және іске 

асыру үшін әдістемелік материалдарды, сондай-ақсапаны қамтамасызету, 

стандарттау және аттестаттаудың экономикалық тиімділігін бағалаудың әдіснамалық 

принциптерін қолдануға қабілетті. 

DПК2 

- знает методы классификации и кодирования товаров; умеет применять 

методические материалы по разработке, оформлению и внедрению НТД, а также 
методические принципы для определения величины затрат и экономической 

эффективности обеспечения качества, стандартизации и сертификации. 

DРС2 

- knows the methods of classification and coding of goods; is able to apply methodological 

materials for the development, design and implementation of NTD, as well as 

methodological principles for determining the magnitude of costs and economic 

efficiency of quality assurance, standardization and certification 

 

Талдаудың, 

бақылаудыңжәнесәйкестіктірастаудыңфизикалы

қ – химиялықәдістері 

Физико-химические методы анализа, контроля и 

подтверждения соответствия 

Physico-chemical methods of analysis, control and 

conformity 

 
Қызметсапасынбағалаудыңсараптамалықәдістер

і 

Экспертные методы оценки качества услуг  

Expert methods of assessing the quality of services 

Сапа,стандарттаужәнесертификаттауэкономика

сы 

Экономика качества, стандартизации и 
сертификации 

Economics of quality, standardization and 

certification 
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Сапа құнын оңтайландыру 

Оптимизация затрат на качество 

Optimizing the cost of quality 

Өндірістік технологиялар негіздері(С тобы) 

Основы производственных технологий (группа 

С) 

The basics of production technology (C class  

Сапаны қамтамасыз етудің инженерлік әдістер 

(С тобы) 

Инженерные методы обеспечения качества 
(группа С) 

Engineering methods to ensure the quality of (C 

class) 

ҚҚЕ- бақылауқызметі 

- 

кәсіпорныпайдаланатынкәсіпорынғақолда

нылатындайынөнімдерменматериалдықрес
урстардыбақылаумүмкіндігі, сондай-

ақНТДсапаменеджментіжүйесінепроцесте

рдіңсәйкестігінбақылау, сертификаттау 

ережелерінсақтау, 

сәйкестіктірастаусхемалары, 

сертификаттауданкейінгібақылау. 

ЕКҚ1 

-өнімнің сапасын қадағалау және бақылау жүйесін біледі, кіретін материалдарды 

бақылауға және дайын өнімді тестілеуді НТД талаптарына сәйкестендіруге қабілетті; 

қалыпты бақылауды жүргізу тәртібін біледі, сондай-ақ тауарды айналымның барлық 
кезеңдерінде тауарларды бұрмалауды анықтай алады және анықтай алады. 

ЕПК1 

-знает систему надзора и контроля качества продукции, умеет 

 осуществлять контроль поступающих материалов и проводить испытания готовой 

продукции на соответствие требованиям НТД;  знает порядок проведения 

нормализационного контроля, а также может проводить идентификацию и 

обнаруживать фальсификацию товаров на всех этапах товародвижения. 

ЕРС1 

-knows the system of supervision and quality control of products, is able to control 

incoming materials and conduct testing of finished products for compliance with the 

requirements of NTD; knows the procedure for conducting normalization control, and can 
also identify and detect falsification of goods at all stages of commodity circulation 

Техникалық реттеужәне метрология 

облысындағымемлекеттікбақылау 

 

Государственный контроль в области 
технического регулирования и метрологии 

 

State control in the field of technical regulation and 

metrology 

ҚазақстанРеспубликасындағымемлекеттікбақыл

аужәнеқадағалаутуралызаңнама 

Законодательство о государственном контроле 

и надзоре в РК 

Legislation on state control and supervision in the 

Republic of Kazakhstan 

Сынау, бақылау және өнімнің қауіпсіздігі 

Испытание, контроль и безопасность продукции 
Test, controlandsecurity 

Тұтынушылықмәдениетнегіздері 

Основы потребительской культуры  

Bases of consumer culture 

ПК
E
контрольная деятельность 

– способность к осуществлению контроля 

готовой продукции и поступающих на 

предприятие материальных ресурсов, 
применяемой на предприятии НТД, а 

также контроля соответствия процессов в 

ЕКҚ2 

- ұйымдарда және сертификаттауда пайдаланылатын нормативтік құжаттаманы 

жүйелі тексеруді жүзеге асыру дағдылары. 

ЕПК2 

-владеет навыками осуществления систематической проверки применяемойв 

организации НТД по стандартизациии и сертификации. 

Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету 

Метрологическое обеспечение производства 

Metrologicalsupportofproduction 

Қызметтерді метрологиялық қамтамасыз ету 

Метрологическоеобеспечениесферыуслуг 

Metrologicalprovisionoftheservicessector 
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системе менеджмента качества НТД, за 

соблюдением правил сертификации, схем 

подтверждения соответствия, 

постсертификационный контроль  

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 

 

ЕРС2 

-had the skills to implement systematic verification of the standard documentation used in 

the organization and certification. 

Денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігі 

менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу/  

Разработка и внедрение системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья 
Development and implementation of the health and 

safety management system 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау/ 

Охрана труда и техники безопасности/ 

Occupationalsafetyandhealth 

ЕКҚ3 

-ұйымда сапа менеджменті жүйесінің ішкі және сыртқы аудитін жүргізу тәртібін 

біледі, кәсіпорынның сапа саясатына сәйкестігін бақылай алады. 

ЕПК3 

- знает порядок проведения внутреннего и внешнего аудита системы менеджмента 

качества в организации, способен проводить контроль за соблюдением политики 

качества на предприятии. 

ЕРС3 

-knows the procedure for conducting internal and external audit of the quality management 
system in the organization, is able to monitor compliance with the quality policy in the 

enterprise 

Сапа жүйелері 

Системы качества 

Quality systems 

Сапа аудиті 
Аудит качества 

Quality audit 

РСЕ -control activity 

- the ability to control finished products and 

the material resources that are applied to the 

enterprise used by the NTD enterprise, as 

well as control the conformity of processes in 
the quality management system of NTD, 

follow the rules of certification, the schemes 

for confirming compliance, post-certification 

control. 

ЕКҚ4 

- аккредиттеу және сертификаттау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді 

біледі, сертификаттау және аккредиттеу кезіндегі бақылауды жүзеге асыра алады, 

сертификаттаудан кейінгі бақылауды жүзеге асырады. 

ЕПК4 
- знает нормативно-правовые акты в области аккредитации и сертификации, 

способен осущестлять контроль при сертификации и аккредитации, осуществлять 

постсертификационный контроль  

Аккредиттеу  

Аккредитация  

Accreditation 

 

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу 
Аккредитация в области оценки соответствия  

Accreditation in the field of conformity assessment 

ЕРС4 

- he knows the normative legal acts in the field of accreditation and certification, is able to 

carry out control during certification and accreditation, exercise post-certification control. 

Қызметкерлердің сәйкестігін растау  

Подтверждение соответствия персонала 

Confirmation of staff compliance 

Қызметтердің сәйкестігін растау 

Подтверждениесоответствияуслуг 

Confirmation of the conformity of services 

Жалпы кәсіби құзыреттілік (ЖКҚ) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 

General professional competence(GPC) 

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

of training (UC units) 

Оқу нәтижелерін қалыптастыратын 

пәндердің атауы (құзыреттілік бірліктері)/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of the disciplines that 

form the results of training (units of 

competences) 
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ЖКҚА 

- Тілдік білімі бар және ойлау 

мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыру, техникалық 

терминологияны пайдалана отырып, 

сөйлемдерді дұрыс тұжырымдау, қазақ, 

орыс және шет тілдеріндегі кәсіби 

тақырыптар бойынша сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру үшін жаратылыстану 

пәндерінің негізгі білімдерін меңгеру және 
ақпараттық технологияларды пайдалану. 

кәсіби қызмет саласы 

 

ОПК
А 

- способность к базовым знаниям в 
области естественно-научных дисциплин 

для формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и 

культурой мышления, к умению грамотно 

формулировать предложения с 

использованием технической 

терминологии, выступать на 

профессиональные темы на казахском, 

русском и иностранном языках, а также 

использовать информационные 

технологии в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

GPCА 

- sposobnost bazovım knowledge in the 

region estestvenno nawçnıx discipline 

formïrovanïyu vısokoobrazovannoy lïçnostï 

şïrokïm krwgozorom and kwltwroy 

mışlenïya, wmenïyu gramotno formwlïrovat 

predlojenïya with using Technical 

termïnologïï, Theme from vıstwpat 

professional on Kazakh, Russian and 

ïnostrannom yazıkax, a takje Use information 
technologies in the in the field of professional 

АЖКҚ1 

- Селективті бақылау теориясын, сынақ жабдығының түрлері, оны іріктеу және 

сертификаттау өлшемдері, экология; әмбебап өлшем құралдарымен жұмыс істей 

алады, математикалық ойлауды, физикалық және химиялық талдаудың негізгі 

әдістерін қолданады; квалиметрия, тауарлардың тұтынушылық қасиеттерін 

бағалаудың жаратылыстану пәндері, сондай-ақ өлшем бірлігін қамтамасыз етудің 

құқықтық негіздері. 

АОПК1 

- знает теории выборочного контроля, виды испытательного оборудования, критерии 

его выбора и аттестации, экологии; способен работать с универсальными средствами 
измерений, применять математическое  мышление, основные методы физико-

химического анализа; квалиметрии, естественно-научных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров, а также нормативно-правовые основы обеспечения 

единства измерений. 

АGPC1 

- knows the theory of selective control, types of testing equipment, criteria for its selection 

and certification, ecology; is able to work with universal means of measurement, apply 

mathematical thinking, basic methods of physical and chemical analysis; the legal basis for 

ensuring the uniformity of measurements 

Математика 

Математика 

Mhatematics 

Физика 
Физика 

Phisics 

Жалпы және аналитикалық химия* 

Общая и аналитическая химия* 

General and analytical chemistry* 

Өлшемдердің жалпы теориясы 
Общая теория измерений 

General measurement theory 

Экология және табиғатты пайдалану негіздері 

Основы экологии и управления 

природопользованием 

Fundamentals of ecology and environmental 

management 

АЖКҚ2 

-қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің грамматикасын, NTD-нің ауызша және 

жазбаша аудару әдістерін біледі, NTD-ны кәсіби тілде дұрыс жаза алады, сондай-ақ 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгереді, іскери қарым-қатынас, сөйлеу және 

кәсіби маңызды жағдайларда сондай-ақ дағдылар мен ашық сөйлеуге ие. 

АОПК2 

- знает лексику, грамматику казахского, русского и английского языков, методы 

устного и письменного перевода НТД, способен на профессиональном языке 
грамотно оформлять НТД, а также владеет навыками грамотной устной речи, 

делового общения, публичного выступления и установления межличностного 

контакта в профессионально значимых ситуацияхи обладает навыками и публичного 

выступления. 

АGPC2 
- knows the vocabulary, the grammar of Kazakh, Russian and English languages, the 

methods of oral and written translation of ,and also has the skills of literate oral speech, 

business communication, public speaking 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language 

Шетел тілі  

Иностранный язык  

Foreignlanguage 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский (русский) язык 

Professional Kazakh  (Russian) language 

Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Professionallyorientedforeignlanguage 

Тіл мәдениеті және іскери риторика  

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

АЖКҚ3 

- «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының негізгі ережелерін біледі, 

электронды қызметтер үшін цифрлы платформаларды біледі, ұйымдағы ғылыми, 

техникалық және арнайы ақпаратты жинау, жүйелеу және тәуелсіз талдау 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Informationandcommunicationtechnology 
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work 

 

дағдыларын меңгереді және кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін заманауи 

ақпараттық технологияларды пайдалана алады. 

АОПК3 

- знает основные положения Государственной программы «Цифровой Казахстан», 

цифровые платформы оказания электронных услуг, имеет навыки сбора, 

систематизации и самостоятельного анализа научно-технической и специальной 

информации в организации, а также способен использовать современные  

информационные технологии для решения профессиональных и социальных задач. 

АGPC3 
- knows the main provisions of the State Program Digital Kazakhstan, digital platforms for 

electronic services, has the skills of collecting, systematizing and independent analysis of 

scientific, technical and special information in the organization, and is also able to use 

modern information technologies to solve professional and social problems. 

 

Стандарттау және сертификаттау бойынша 

ақпараттық технологиялар / 

 

Информационныетехнологиистандартизациисер

тификации/ 

 

Information technologies of standardization and 

certification 
 

Деректер базасы және сараптамалық жүйелер  

 

Базы данных и экспертные системы 

 

Data base and expert systems 

Әмбебап құзыреттілік 

/ Универсальные 

компетенции (УК) / 

Universal competences 

(UC) 

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

of training (UC units) 

Оқу нәтижелерін қалыптастыратын 

пәндердің атауы (құзыреттілік бірліктері)/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций)/ The name of the disciplines that 

form the results of training (units of 

competences) 

ӘҚА- біздің заманымыздың өзекті 

мәселелері бойынша өз ұстанымдарын 

қорғауға, кәсіби қызметтің әлеуметтік 

маңызды мақсаттарын анықтауға және 

қалыптастыруға, әлемнің басқа 

халықтарының мәдениетін 

толеранттылыққа үйрету қабілеті; 

әлеуметтік мінез-құлық реттеу, саяси 

процестердің мәнін білу, адамдардың 

мінез-құлық жеке басын куәландыратын 

рөлін, сондай-ақ қоғамдағы қабылданған 
моральдық және құқықтық нормалар  

негізінде қоғамдық өмірдің әр түрлі 

салаларында өз қызметін жүзеге асыру 

үшін, командада жұмыс істеу қабілеті бар, 

олардың дағдыларын өзін-өзі дамыту және 

жетілдіру негізгі формаларын түсіну 

шеберлігі, қажет болған жағдайда, кәсіби  

қызметінің профилін өзгертуге дайын 

АӘҚ1 

- қазіргі замандағы өзекті мәселелерді, философиялық және рухани ойлаудың негізін, 

кәсіпкерлік қызметтің құқықтық компоненттерінің мазмұнын, кәсіпкерлік негіздерін 

біледі, заңнаманы білуді, сондай-ақ кәсіпкерлік дағдыларды меңгереді. 

АУК1 

- знает актуальые проблемы современности, основы философского, духовного 

мышления, содержание правового компонента профессиональной деятельности, 

основы бизнеса, способен использовать знание законодательства, а также  навыки 

предпринимательской деятельности. 

АUC1
 

- knows the actual problems of modern times, the basis of philosophical and spiritual 

thinking, the content of the legal component of professional activity, the basis of business, 

is able to use knowledge of legislation, as well as entrepreneurial skills. 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

Философия  

Философия  

Philosophy 

Кәсіпкерлік негіздері 

Основы предпринимательства 

Basics business 

Бизнесті құқықтық қамтамасыз ету 

Правовое обеспечение бизнеса 

Legal support of business 

Еңбек қызметінің құқықтық негіздері 

Основы трудового законодательства 

Bases of the labor legislation 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 
Anti-corruption culture 

Бизнес жаңғыруының құқықтық негіздері  
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УК
А
 - способность аргументированно 

отстаивать собственные позиции по 

актуальным проблемам современности,  

определять и формулировать социально-

значимые цели своей профессиональной 

деятельности, быть толерантным к 

культуре других народов мира; понимать 

основные формы регуляции социального 

поведения, знать сущность политических 

процессов, роль самосознания в поведении 

людей, а также иметь способность  

работать в команде, осуществлять свою 
деятельность в различных сферах 

общественной жизни на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм, к 

саморазвитию и повышению своей 

квалификации и мастерства, готовности 

изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности 

 

 

UCA - the ability to reasonably defend their 

own positions on current problems of our 

time, to determine and formulate the socially 
significant goals of their professional activity, 

to be tolerant of the culture of other peoples 

of the world; understand the basic forms of 

regulation of social behavior, know the 

essence of political processes, the role of self-

awareness in people's behavior, and have the 

ability to work in a team, to carry out their 

activities in various spheres of public life on 

the basis of moral and legal norms accepted 

in society, to self-development and to 

improve their skills and skill, readiness to 

Правовыеосновымодернизациибизнеса Legal 

basis for business modernization 

АӘҚ2 

- Қазақстанның қазіргі заман тарихын, мәдениет теориясының, саясатының, 

әлеуметтануының, Қазақстанның саяси жүйесін және біздің заманымыздың саяси 

процестерін, жалпыға ортақ құндылықтар жүйесін қалыптастыру принциптерін 

біледі; басқа халықтардың мәдениеті мен дініне толерантты болуы қабілетті, 

әлеуметтік мінез-құлық реттеу нысанын пайдаланады, өз көзқарасын білдіреді, 

сонымен қатар, әлеуметтік ортада әмбебап мәдени құндылықтар мен саяси төзімділік 

сәйкес және кәсіби қызметінде әлеуметтік мінез-құлық дағдыларын бар. 

АУК2 

- знает современную историю Казахстана, основы теории 

культуры,политики,социологии, политической системы Казахстана и политических 
процессов современности, принципы формирования системы общечеловеческих 

ценностей; способен быть толерантным к культуре и религии других народов, 

использует формы регуляции социального поведения, высказывает свою точку 

зрения, а также владеет навыками социального поведения в соответствии с 

общечеловеческими культурными ценностями и политической  толерантности в 

социальной среде и профессиональной деятельности. 

АUC2 

- knows the modern history of Kazakhstan, the foundations of the theory of culture, 

politics, sociology, political system of Kazakhstan and political processes of our time, the 

principles of the formation of a system of universal values; is able to be tolerant of the 

culture and religion of other peoples, uses forms of regulation of social behavior, expresses 

one's point of view, and also possesses the skills of social behavior in accordance with 
universal human cultural values and political tolerance in the social environment and 

professional activity 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru  

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

Қазақстанның қазіргі замандағы әлеуметтік 

әлемдегі саясаты  

Современная казахстанская политика в 

глобальном мире 

 Modern Kazakhstan policy in the global world  

Саясат теориясы мен практикасы  

Теория и практика политики  

Theory and practice of politic 

Қазақстанныңқазіргізаманғысаясаттықжаңғырту

ы 

ПолитическаямодернизациясовременногоКазахс

тана 

Political modernization of modern Kazakhstan 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

Әлеуметтану 

Социология 
Sociology 

Кедейшілік және байлық социологиясы 

Социология бедности и богатства 

Sociology of poverty and wealth 

Этникалық толеранттылық негіздері   

Основы этнической толерантности   

Fundamentals of ethnic tolerancе 
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change, if necessary, the profile of their 

professional activities. 

 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық 

мәдениет 

Модернизация общественного сознания и 

правовая культура 

Modernization of public consciousness and legal 

culture 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious studies 

АӘҚ3 

- Ол топтағы қарым-қатынас психологиясының негіздерін, жаңа ортада бейімделу 

әдістерін біледі, толерантты мінез-құлықтың ұстанымын түсінеді, өндірістік 

тапсырмаларды орындағанда командада жұмыс істей алады, сондай-ақ әріптестік 

қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгереді; отандық нәсілшілдікке, ксенофобияға, 

экстремизмге және оларға қарсы әрекеттерге жол бермеу. 

АУК3 

-  знает основы психологии отношений в коллективе,приемы адаптации в новой 

среде,понимает установки толерантного поведения, способен работать в команде при 
выполнении производственных заданий, а также владеет навыками выстраивания 

партнерских отношений; профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма 

и противодействия им. 

АUC3 
- He knows the basics of the psychology of relations in the team, the methods of adaptation 

in the new environment, and also has the skills to build partnerships; prevention of 

domestic racism, , extremism and counteraction to them. 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

Этникалық толеранттылық негіздері  

Основы этнической толерантности  

Fundamentals of ethnic tolerancе 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық 

мәдениет 

Модернизация общественного сознания и 

правовая культура 

Modernization of public consciousness and legal 

culture 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Managementpsychology 

АӘҚ4 

- адамдар мінез-құлқы, қарым-қатынасы мен қызметінде өзін-өзі ақпараттандырудың 

рөлін біледі, жеке тұлғаның қалыптасуы мен қалыптасуына, адамның жеке өсуіне 

үнемі ұмтылу дағдысына ие болуы, , тәжірибе алмасуға дайын болу. 

АУК4 

- знает о роли самосознания в поведении, общении и деятельности людей, 

формировании и становлении личности, владеет навыками непрерывного стремления 

к личностному росту, критической оценке своего опыта в профессиональной 

деятельности, готовности делиться опытом. 

АUC4 

- knows the role of self-awareness in the behavior, communication and activities of people,    
critical evaluation of their experience in professional work, willingness to share their 

experiences 

 

Этникалық толеранттылық негіздері  

Основы этнической толерантности  

Fundamentals of ethnic tolerancе 

Қоғамдық сананы жаңғырту және құқықтық 

мәдениет 

Модернизация общественного сознания и 

правовая культура 

Modernization of public consciousness and legal 

culture 

Өзін-өзі тану 

Самопознание  

Self-knowledge 
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