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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы 

Білім беру бағдарламасының атауы /  

Наименование образовательной 

программы / Сlassification of the 

educational program 

7M052 – Қоршаған орта (Экология) 

7M052 – Окружающая среда (Экология) 

7М052 - Environmental (Ecology) 

Қолдану саласы/ Область 

применения/ Application area  

Білім беру бағдарламасы жаратылыстану ғылымдарының негізгі салалары  бойынша 

мамандарды дайындауға арналған 

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров в области естественных 

наук  

The educational program is intended for training specialists in the field of natural Sciences 

Білім беру бағдарламаның 

академиялық кредит көлемі / Объем 

академических кредитов 

образовательной программы/ The 

number of academic credits of the 

educational program 

120 

Нормативтік құқықтық қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение/ 

Legal and regulatory support 

 «Білім туралы» Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ 

(04.07.2018 жылғы өзгерістері мен толықтыруларымен);  

   Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

(31.10.2018ж. №604);  

   Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (30.10.2018ж. №595) 

   Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері (12.10.2018ж. №563) 

   Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының 

сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569) 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім»  кәсіби стандарты жоба 

   Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III (с 

изменениями и дополнениями от 04.07.2018); 

   Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования (№ 604 от 31.10.2018г.); 

   Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов (№ 595 от 30.10.2018г.) 

   Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (№ 563 от 12.10.2018г.) 

   Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (№ 569 от 13.10.2018г.) 

Профессиональный стандарт» высшее и послевузовское образование " проект 

   Law of the Republic of Kazakhstan "on education" dated July 27, 2007 No. 319-III (as 

amended from 04.07.2018); 

   About the statement of the state obligatory standards of education of all levels of education (No. 

604 of 31.10.2018); 

   About the statement of Standard rules of activity of the organizations of education of the 

corresponding types (No. 595 of 30.10.2018) 

   About the statement of Rules of the organization of educational process on credit technology of 

training (No. 563 of 12.10.2018) 

   About the approval of the Classifier of the directions of training of personnel with the higher 

and postgraduate education (No. 569 of 13.10.2018) 

Professional standard "higher and postgraduate education" project 

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

программы/ Training profile map for the educational program 

ББ мақсаты / Цель ОП/ 

EP objective 

Жаратылыстану ғылым саласында еліміздің орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуде 

табиғи ресурстарды оңтайлы пайдалану, тиімді басқару, қоршаған ортаны қорғау, кәсіби 

экологиялық пәндер бойынша теориялық және практикалық білімдерін пайдалана отырып 

кәсіби деңгейдегі заманауи ғылыми, қолданбалы мәселелерді тұжырымдауға, шешімін 

табуға қабілетті магистрлерді даярлау.  

Подготовка магистров, способных формулировать и решать современные научные, 

прикладные проблемы профессионального уровня, используя теоретические и 

практические знания, полученные по профилирующим экологическим дисциплинам в 

сфере рационального использования природных ресурсов, эффективного управления, 

охране окружающей среды, для достижения целей устойчивого развития страны в области 

естественных наук. 

Training of masters who are able to formulate and solve modern scientific, applied problems of a 

professional level, using theoretical and practical knowledge on the rational use of natural 

resources, effective management, environmental protection, and majors in environmental 

disciplines to achieve the country's sustainable development goals in the field of natural sciences. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ Концепция 

образовательной программы/ The 

concept of the educational program 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, 

мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын 

бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін 

материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды 
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 Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии 

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 training in 

this area of training, and includes materials that ensure the quality of student training and 

implementation of appropriate educational technology 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate qualification 

Берілетін дәреже/Присуждаемая 

степень/ Academic degree 

«7M05223–Экология»  білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану ғылымдарының 

магистрі  

Магистр естественных наук  по образовательной программе «7М05223 –Экология» 

Master of Natural Sciences in the educational program  «7M05223- Ecology» 

Маманның лауазымдарының тізімі / 

Список должностей специалиста/ List 

of specialist positions  

 

 

 

-эколог, эколог-инспектор, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың технигі, химиялық 

талдау зертханашысы (қоршаған орта объектілеріне экологиялық-аналитикалық талдау 

зертханаларында, экологиялық және басқа профильді ғылыми-зерттеу институты, 

өндірістік, өнеркәсіптік кәсіпорындар); 

-экономиканың барлық салаларында (отын-энергетикалық кешен, пайдалы қазбаларды 

өндіру, көлік және индустриялық өндіріс, ауыл шаруашылық, орман және су объектілерін 

пайдалану, қоршаған орта сапасындағы басқару жүйесінде ресурстарды сақтау, қорғау, 

пайдалану бойынша сарапшы маман; 

-орта кәсіптік, арнайы, жоғары оқу орындарындағы жаратылыстану бағытындағы экология 

пәнінің педагогы. 

-эколог, инспектор-эколог, техник особо охраняемых природных территорий, лаборант 

химического анализа (в лабораториях эколого-аналитического анализа объектов 

окружающей среды, научно-исследовательский институт экологического и другого 

профиля, производственные, промышленные предприятия); 

-эксперт по охране, использованию ресурсов во всех отраслях экономики (топливно-

энергетический комплекс, добыча полезных ископаемых, транспорт и индустриальное 

производство, сельское хозяйство, использование лесных и водных объектов, системы 

управления качеством окружающей среды); 

-педагог по экологии естественнонаучного направления в средних профессиональных, 

специальных, высших учебных заведениях. 

-ecologist, ecologist inspector, technician of specially protected natural areas, laboratory assistant 

of chemical analysis (in laboratories of ecological and analytical analysis of environmental 

objects, research Institute of ecological and other profile, industrial and industrial enterprises); 

-expert on the protection and use of resources in all sectors of the economy (fuel and energy 

complex, mining, transport and industrial production, agriculture, use of forest and water 

resources, environmental quality management systems); 

-teacher of ecology of natural science in secondary professional, special, higher educational 

institutions. 

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера 

профессиональной деятельности/ 

Sphere of professional activity 

Ұйымдастырушалық-басқару – табиғатты қорғау объектілері саласындағы жоспарлау және 

ұйымдастыру қызметтерін бақылау 

Өндірістік-технологиялық – табиғи және өнеркәсіптік объектілердің экологиялық 

сараптама мен құжаттандыру үшін қажет материалдарды алу және талдау 

Қызмет көрсету және эксплуатациялық - экожүйелер жағдайының тұрақтылығын және 

бүтіндігін  сақтау мақсатында табиғи ортаның сапасын нормалаудағы практикалық 

ұсынымдарды әзірлеу 

Эксперименттік-зерттеу – ғылыми эксперименттерді ұйымдастыру және жүргізу, бұзылған 

экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты тиімді пайдаланудағы жаңа экологиялық 

әдістер мен технологияларды дайындау, мониторингтегі экологиялық қызмет, қоршаған 

орта сапасын бақылау 

Білім беру (педагогикалық) – оқу процессін ұйымдастыру және жүргізу.  

Организационно-управленческая - контроль за деятельностью планирования и 

организации в области природоохранных объектов 

Производственно-технологическая - получение и анализ материалов, необходимых для 

экологической экспертизы и документирования природных и промышленных объектов 

-Сервисно-эксплуатационная - разработка практических рекомендаций по нормированию 

качества природной среды с целью сохранения стабильности и целостности состояния 

экосистем  

Экспериментально-исследовательская – организация и проведение научных 

экспериментов, восстановление нарушенных экосистем и разработка новых экологических 

методов и технологий рационального природопользования, экологическая деятельность в 

мониторинге, контроль качества окружающей среды 

Образовательная (педагогическая) - организация и ведение образовательного 

(педагогического) процесса. 

Organizational and management - control over planning and organization activities in the field of 

environmental objects 
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Production and technological - obtaining and analyzing materials necessary for environmental 

assessment and documentation of natural and industrial objects 

- Service and operational-development of practical recommendations for regulating the quality of 

the natural environment in order to preserve the stability and integrity of the state of ecosystems  

Experimental research – organization and conduct of scientific experiments, restoration of 

disturbed ecosystems and development of new environmental methods and technologies of 

rational nature management, environmental monitoring, environmental quality control 

Educational (pedagogical) - organization and management of the educational (pedagogical) 

process. 

Кәсіби қызмет объектісі/ Объект 

профессиональной деятельности/ The 

object of professional activity  

 

 

-Ғылыми-зерттеу, жобалық ұйымдары  

-Ерекше қорғалатын табиғи территориялар 

-Өнеркәсіп, транспорт, құрылыс мекемелер  

-Мемлекеттік емес экономикалық бірлестіктер 

-Экологиялық қауіпсіздікте бақылау және басқару жүргізетін органдары 

-Барлық деңгейдегі білім ошақтары  

-Бақылау-аналитикалық қызметтің мекемелері; стандарттау және сертификаттау 

орталықтары;  

- Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау органдары. 

- Научно-исследовательские, проектные организации  

- Особо охраняемые природные территории 

- Предприятия промышленности, транспорта, строительства  

- Негосударственные экономические объединения 

- Органы контроля и управления экологической безопасностью 

- Организации образования всех уровней  

-Учреждения контрольно-аналитической службы; центры стандартизации и сертификации;  

- Органы природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 - Research and design organizations  

- Specially protected natural areas 

- Enterprises of industry, transport, construction  

- Non-state economic associations 

- Environmental safety control and management bodies 

- Organization of education at all levels  

- Institutions of control and analytical services; centers of standardization and certification;  

- Natural resources and environmental protection authorities. 

Кәсіби қызмет функциялары мен 

түрлері/ Функции и виды 

профессиональной деятельности/ 

Functions and types of professional 

activities  

- ұйымдастыру-технологиялық   

- басқару; 

- ғылыми-зерттеу; 

- білім беру (педагогикалық); 

- әдістемелік. 

- организационно-технологическая 

- управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- образовательная (педагогическая); 

- методическая. 

- organizational and technological 

- managerial; 

-research; 

- educational (pedagogical); 

- methodical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Мар/Profile of Competences  
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Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК)/ 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

М1. Білімін қолдану/ Применение 

знаний/ Аpplication of knowledge 

 

-білімін және дағдыларын тәжірибеде тексереді, маңыздылығына қарап жіктейді (ОН1) ; 

-проверяет на практике знания и навыки, классифицирует по значимост (РО1); 

-tests knowledge and skills in practice, classifies by significance (LO1); 

М2. Этика және құндылықтар/ 

Этика и ценности/ 

Ethics and Values 

 

- этикалық нормаларға сәйкес келеді, әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және 

сақтайды, кәсіби дағдыларды біріктіреді (ОН2) ; 

- соблюдает этические нормы, знает и сохраняет социально-этические  ценности, 

основанные на общественных нормах,сочетает навыки профессиональной деятельности 

(РО2); 

-complies with ethical standards, knows and preserves social and ethical values based on social 

standards, combines professional skills (LO2); 

М3. Коммуникативті дағдыларды 

қолдану/ Применение 

коммуникативных навыков/ 

Application of communication skills 

 

 

- кәсіби және ғылыми мәселелерді шешуде тиімді коммуникацияларды қолданады, 

көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, 

педагогикалық ынтымақтастықта өзіне жауапкершілік жүктейді (ОН3); 

- использует эффективные коммуникации в области решения профессиональных и 

научных проблем, возлагает на себя ответственность в педагогическом сотрудничестве, 

общении в поликультурном, полиэтическом, конфессиональном обществе (РО3); 

-uses effective communications in the field of solving professional and scientific problems, 

assumes responsibility for pedagogical cooperation, communication in a multicultural, 

polyethylene, confessional society (LO3); 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции 

(ПК)/ Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

М1.Ғылыми әдіснама/  

 Научные методы/ Scientific method 

 

 

 

-академиялық адалдық шеңберінде ғылыми этикаға сай ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жазуға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға және ғылыми дерекқорлармен, ғылыми 

баспалармен жұмыс жасауға, олардың өнімдерін пайдалануға қабілетті (ОН1); 

-в рамках академической честности способны составлять, проектировать, проводить, 

сопоставлять результаты научно-исследовательских работ в соответствии научной этике, 

освоение принципов работы с научными изданиями, научными базами данных с 

использованием их сервисных продуктов (РО1); 

-within the framework of academic loyalty, specialists will be trained who are capable of 

compiling, designing, conducting, comparing the results of research work within the framework 

of scientific ethics, as well as mastering the principles of working with scientific publications, 

scientific databases using their service products (LO1); 

М2. Жобаларды дайындау және 

басқару қабілеттілігі/Подготовка 

проектов и способность управления/ 
Project preparation and management 

capability 

 

-экологиялық нысандарды жобалаудың және зерттеудің заманауи қолданбалы әдістерін 

пайдалануда кәсіби дағдыларын қалыптастыру (ОН7); 

-формирование профессиональных навыков применения современных прикладных 

методов проектирования и исследования экологических объектов (РО7); 

-formation of professional skills for applying modern applied methods of design and research of 

environmental objects (LO7):  

-су ресурстарын ықпалдастыра басқарудың негізгі принциптерін шешуге бейімделген, 

Орта Азия тұрақты дамуының кешенді тәсілін қамтамасыз ете отырып, су сапасының 

стандарттары мен заңнамалық сәйкестік саласында шешімдер қабыладу стратегиясын 

әзірлеу (ОН6);  

-разработка стратегии принятия решений в области Законодательного соответствия и 

стандартов качества воды с обеспечением комплексного подхода к устойчивому развитию 

Центральной Азии, ориентированного на решение основных принципов 

интегрированного управления водными ресурсами (РО6); 

-development of a decision-making strategy in the field of Legislative compliance and water 

quality standards with an integrated approach to the sustainable development of Central Asia, 

focused on addressing the basic principles of integrated water resources management (LO6); 

М3. Өндірістік-технологиялық 

қабілеттілік/Производственно-

технологическая способность/ 
Production and technological capability  

-қоршаған ортаны қорғау саласында техника мен технологиялардың инновациясы 

жағдайында бағдарлау және жоба жасау арқылы осы технологияларды сатып алудың 

коммерциялық негіздерін  ұйымдастыру (ОН4);  

-ориентироваться в условиях инновации техники и технологий в области охраны 

окружающей среды и организовывать коммерческие основы приобретения данных 

технологий посредством разработки проекта (РО4); 

- to navigate the conditions of frequent replacement of equipment and technologies in the field of 

environmental protection and to organize the commercial basis for the acquisition of these 

technologies through the development of a project (LO4); 

М4. Техникалық-экологиялық талдау 

жасау дағдыларын қолдану/ 

Применение навыков технико-

экологического анализа/ Applying 

technical and environmental analysis 

-қауіптерді  сандық және сапалық бағалаудың қазіргі заманғы методологиясы мәселелерін 

меңгеру, оларды төмендетудің басым бағыттарын анықтау үшін экологиялық тәуекелді 

талдау  негізінде саралаудың бірыңғай шкаласында салыстыру дағдыларын қалыптастыру 

(ОН3);  

- владеет современной методологией количественной и качественной оценки рисков,  
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skills навыками сопоставления в единой шкале дифференциации на основе анализа 

экологического риска для определения приоритетных направлений их снижения (РО3); 

-owns the problems of modern methodology of quantitative and qualitative risk assessment, 

mastering the skills of comparison on a single scale of differentiation based on the analysis of 

environmental risk to determine priority areas for their reduction (LO3); 

-қоршаған ортаны қорғау саласындағы базалық ақпаратты және атмосфералық ауа 

мәселелері бойынша шиеленісті баяндауға, сыни талдау және экологиялық-экономикалық 

негіздерді дәлелдеу (ОН5); 

--изложение, критический анализ и обоснование эколого-экономических основ в области 

охраны окружающей среды и напряженности проблем  атмосферноговоздуха (РО5); 

-presentation, critical analysis and justification of the ecological and economic foundations in the 

field of environmental protection and atmospheric tension (LO5); 

М5. Ғаламдық экологиялық 

ақпараттар мен заңнамалық 

құжаттарды кәсіби салада пайдалану 

/ Использование глобальной 

экологической информации и 

законодательных документов в 

профессиональной сфере/ Use of global 

environmental information and legal 

documents in the professional sphere 

-білім беру процессінде қолдану үшін биологиялық және баламалы ресурстардың 

адамның денсаулығы мен қоршаған ортадағы тепе-теңдікті сақтауда кері ықпал ететін 

құбылыстарға, зардаптарға тұрақты бақылау жүргізу (ОН12); 

-проведение постоянного контроля за явлениями, последствиями, отрицательно 

влияющими на сохранение баланса окружающей среды и здоровья человека, а также 

владение знаниями   использования биологических и альтернативных ресурсов в 

образовательном процессе (РО12); 

- continuous monitoring of phenomena and consequences that negatively affect the balance of 

human health and the environment of biological and alternative resources for use in the 

educational process (LO12); 

-қоршаған орта объектілерін, соның ішінде су ресурстарын қорғау бойынша міндеттерді  

шешу үшін қауіпсіздік мәселелерін теориялық, экперименттік әдіс-тәсілдер бойынша 

білім жинақтау (ОН2);  

-демонстрация знаний по теоретическим, экспериментальным методам и приемам 

решения проблем задач по охране и безопасности объектов окружающей среды, в том 

числе водных ресурсов (РО2); 

- to accumulate knowledge on theoretical, experimental methods and methods of safety problems 

for solving problems of environmental protection, including water resources (LO2); 

М6. Шығармашылық ізденістерде 

креативті шешімдер қабылдау / 

Принятие креативных решений в 

творческих поисках/ The adoption of 

creative solutions in a creative search 

-өндірістің экологиялық қауіпсіздігін басқарудың талаптарын орындауда және 

экологиялық тәуекелдерді жою бойынша жолдар мен әдістерді әзірлеуге бағдарлану 

(ОН8); 

ориентация на выполнение требований управления производственной экологической 

безопасностью и разработку путей и методов по устранению экологических рисков (РО8); 

focus on meeting the requirements of industrial environmental safety management and 

developing ways and methods to eliminate environmental risks (PO8); 

шикізатты қайта өңдеу бойынша өндірістік қызметтің құжаты ретінде экологиялық 

сараптама жүргізе білу, экологиялық және халықаралық сертификат пен экологиялық 

сәйкестік белгісі мәртебесін белгілеу (ОН9); 

умение проводить экологическую экспертизу как документ производственной 

деятельности по переработке сырья, установление статуса экологического и 

международного сертификата и знака экологического соответствия (РО9); 

ability to conduct environmental expertise as a document of production activities for processing 

raw materials, establishing the status of environmental and international certificate and mark of 

environmental compliance (LO9); 

М7. Қолданбалы экологиялық 

мәселелерді шешу / Решение 

прикладных экологических проблем / 

The solution of applied ecological 

problems 

 

-орнықты дамудың мақсат-міндеттеріне қол жеткізу үшін табиғи ресурстарды және 

табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмін қолдану, қоршаған орта 

ластануларын болжау (ОН11); 

-применение экономических механизмов природопользования и природных ресурсов для 

достижения целей и задач устойчивого развития, прогнозирование загрязнения 

окружающей среды (РО11); 

-application of economic mechanisms of nature management and natural resources to achieve the 

goals and objectives of sustainable development, forecasting of environmental pollution (RO11); 

 -қоршаған табиғи орта компоненттерінің жағдайын зерттейтін интеграциялық әдістерді 

игеру, қауіпті заттардың әсерін зерттеу, ғылыми тұрғыдан негіздеу, болжау (ОН10); 

-освоение интегрированных методов исследования состояния компонентов 

окружающей природной среды, изучение, научное обоснование, 

прогнозирование воздействия опасных веществ (РО10); 

- development of integrated methods for studying the state of components of the 

natural environment, research, scientific justification, forecasting the impact of 

hazardous substances (LO10). 

 

 

 

 

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

 құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы/ 
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Матрица соотношения компетенций и формируемых результатов обучения по  

программе общего образования/ 

Matrix of compliance of learning results on the educational program in general with formed competences 

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК)/General professional competences (GPC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

М1. Білімін қолдану/ Применение знаний/ Аpplication of knowledge +   

М2. Этика және құндылықтар/Этика и ценности/Ethics and Values  +  

М 3.Коммуникативті дағдыларды қолдану/ Применение коммуникативных 

навыков/Application of communication skills 

  + 

 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК)/ Professional Competences (PC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 4
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 5
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 6
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 7
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 8
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 9
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
0

 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
1

 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
2

 

М1  Ғылыми әдіснама/  Научная методология/Scientific 

methodology 

+
             

М2 Жобаларды дайындау және басқару 

қабілеттілігі/Подготовка проектов и способность 

управления/ Project preparation and management 

capability 

     +
 

+
      

М3Өндірістік-технологиялық қабілеттілік/ 

Производственно-технологическая способность/ 
Production and technological capability  

   +
         

М4 Техникалық-экологиялық талдау жасау 

дағдыларын қолдану/ Применение навыков технико-

экологического анализа/ Applying technical and 

environmental analysis  
Skills 

  +
  +
        

М5. Ғаламдық экологиялық ақпараттар мен 

заңнамалық құжаттарды кәсіби салада пайдалану / 

Использование глобальной экологической информации 

и законодательных документов в профессиональной 

сфере/ Use of global environmental information and legal 

documents in the professional sphere 

 

+ 

 

        +
 

М6. Шығармашылық ізденістерде креативті 

шешімдер қабылдау / Принятие креативных решений 

в творческих поисках/ The adoption of creative solutions 

in a creative search 

       

+ + 

   

М7. Қолданбалы экологиялық мәселелерді шешу / 

 Решение прикладных экологических проблем / The 

solution of applied ecological problems 

         

+ + 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 
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КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МОДУЛЯМ МАГИСТРАТУРЫ: 

COORDINATION OF COMPETENCIES FOR MASTER'S MODULES: 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module name Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК)/General 

professional competences (GPC) 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

Professional Competences 

(PC) 

1 Базалық  пәндер  

Базовые предметы  

Basic subjects  

Жоғары оқу орны компоненті  

Компонент высшего учебного заведения  

University component  

М1 

М2 

М3 

 

1 Модуль – Экология  М4 

М7 

2 Модуль – Су ресурстарының экологиясы  М2 

М5 

М7 

 3 Модуль - Альтернативті ресурстар мен экологиялық 

қауіпсіздік 

 М5 

М6 

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі  

Цикл профилирующих предметов  

Cycle of cognitive disciplines  

Жоғары оқу орны компоненті  

Компонент высшего учебного заведения  

University component  

 М2 

М3 

 

Бейіндеуші пәндер циклі  

Цикл профилирующих предметов  

Cycle of cognitive disciplines  

Таңдау компоненті  

Элективный компонент  

Selection Component  

 М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

М6 

М7 

Зерттеу практикасы  

Исследовательская практика  

Research practice  

 М6 

2 Ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

Research work  

 М2 

М4 

3 Қорытынды аттестация  

Итоговая аттестация  

Final Attestation  

 М2 

М4 
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МАГИСТРАТУРА ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ МАГИСТРАТУРЫ: 

COORDINATION OF COMPETENCES IN MASTER'S DISCIPLINES: 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines М1 М2 М3 
ОН/РО/LO 1 ОН/РО/LO 2 ОН/РО/LO 3 

 

Базалық  пәндер / 

Базовые предметы / 

Basic subjects 

Жоғары оқу орны 

компоненті 

/Компонент высшего 

учебного заведения 

/University component 

 

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки 

History and philosophy of the science 

+ + + 

Шет тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign Language (professional) 

+ + + 

Басқару психология  

Психология управления 

Managementpsychology 

+ + + 

Жоғары мектептің педагогикасы  

Педагогика высшей школы 

High school pedagogy   

+ + + 

Педагогикалық практика  

Педагогическая практика  

Pedagogical practice   

+ + + 
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Модуль/  

Module 

Пәндер/Дисциплины/ 

Disciplines 

Құзыреттер 

Жалпы кәсіби Кәсіби 

М1 

 

М2 М3 М1 

 

М2 М3 М4 М5 М6 М7 

ОН/

РО/

LO 

1 

ОН/

РО/

LO 

2 

ОН/

РО/

LO 

3 

ОН/

РО/

LO 

1 

ОН/

РО/

LO6 

ОН/

РО/

LO7 

ОН/

РО/

LO4 

ОН/

РО/

LO3 

ОН/

РО/

LO5 

ОН/

РО/

LO 

12 

ОН/

РО/

LO2 

ОН/

РО/

LO8 

ОН/

РО/

LO9 

ОН/

РО/

LO 

11 

ОН/

РО/

LO 

10 
Базалық  

пәндер / 

Базовые 

предметы / 

Basic subjects 

Таңдау 

компоненті / 

Элективный 

компонент  / 

Selection 

Component 

Қоршаған ортаның  

биогеохимиясы  

Биогеохимия 

окружающей среды 

Biogeochemistry of 

environmental 

   

      +     + 

Орта Азия мен ҚР су 

ресурстарын 

интеграциялық басқару 

және тұрақты даму 

Интегрированное 

управление водными 

ресурсами ЦА и РК, и 

устойчивое развитие 

Integrated Water 

Recourses Management in 

Central Asia and 

Kazakhstan and Their 

Sustainable Development 

   

 +      +    

 

Жасыл энергетика және 

қоршаған орта 

Зеленая энергетика и 

окружающая среда 

Green energy and the 

environment 

   

      +    + 

 

Қауіптілікті бағалаудың 

қазіргі заманғы әдістері 

Современные методы 

оценки рисков 

Modern Methods of Risk 

Assessment 

   

    +       + 

Су ресурстарының 

жағдайына климат 

өзгерістерінің әсері 

Влияние изменений 

климата на состояние 

водных ресурсов 

Influence of Climate 

Change on Water 

Recourse Conditions 

   

 +      +    

 

Экологиялық 

тәуекелдерді басқару 

Управление 

экологическими 

рисками 

Environmental risk 

management 

   

        + +  

 

Табиғатты 

пайдаланудың 

экологиялық-

экономикалық негіздері 

Эколого-экономические 

основы 

природопользования 

Ecological and Economic 

Bases of Natural 

Resource Management 

   

     +     +  
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Су экожүйелерінің 

мониторингі 

Мониторинг водных 

экосистем 

Monitoring of water 

ecosystems 

   

 +      +    

 

 Халықаралық 

экологиялық 

стандарттар бойынша 

шикізаттар, өндірістік 

процесстер мен 

өнімдерді 

сертификаттау 

Сертификация сырья, 

производственных 

процессов и продукции  

в соответствии с 

международными 

экологическими 

стандартами 

Cretification of raw 

materials, production 

processes and products in 

accordance with 

international 

environmental standarts 

   

 +        +  

 

Бейіндеуші 

пәндер циклі / 

Цикл 

профилирующи

х предметов  / 

Cycle of 

cognitive 

disciplines 

Жоғары оқу 

орны 

компоненті 

/Компонент 

высшего 

учебного 

заведения 

/University 

component 

Зерттеулердің сандық 

және сапалық әдістері  

Количественные и 

качественные методы 

исследования 

Numerical andQualitative 

Research Methods 

  

   +     +    

 

Зерттеулердің 

қолданбалы әдістері 

 Прикладные методы 

исследования 

Applied methods of 

research 

  

   +     +    

 

Технологияларды 

коммерцияландыру 

негіздері  

Основыкоммерциализац

иитехнологий 

Basics of technology 

commercialization 

   

+   +        

 

Академиялық ғылыми 

жазба  

Академическое научное 

письмо 

Аcademic Scientific 

Writing 

   

+           

 

Бейіндеуші 

пәндер 

циклі / Цикл 

профилиру

ю 

щих 

предметов / 

Cycle of 

cognitive 

disciplines  

Таңдау 

компоненті / 

Элективный 

компонент / 

Selection 

Экологиялық экспертиза 

Экологическая 

экспертиза 

Ecological Expertise 

   

    +     +  

 

Экологиялық 

токсикологияның 

таңдаулы тараулары  

Избранные разделы 

экологической 

токсикологии   

Selected Sections of 

Ecological Toxicology 

   

  +         + 

Табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану  

Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

   

      +    + 
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Component Rational Use of Natural 

Resources 

Қоршаған ортаны 

қорғаудың техника және 

технологиясы  

Техника и технология 

охраны окружающей 

среды 

Methods and 

Technology of 

Environmental 

   

   +        

+ 

Орта Азия мен ҚР су 

ресурстарын 

интеграциялық басқару 

үшін су сапасының 

заңдарының 

үйлесімділігі және 

стандарттары 

Гармонизация 

законодательства и 

стандартов качества 

воды для 

интегрированного 

управления водными 

ресурсами в 

Центральной Азии и 

Республики 

Harmonization of 

legislation and water 

quality standards for 

integrated control of 

Water resources in central 

asia and RK 

   

 +      +    

 

Жер беті және жер асты 

суларының сапасын 

басқару және қорғау 

Управление качеством и 

охрана поверхностных и 

подземных вод 

Quality Management and 

Protection of Surface and 

Groundwater 

   

 +      +    

 

Өндірістің экологиялық 

қауіпсіздігін басқару 

Управление 

экологической 

безопасностью 

производств 

Management of 

industry ecological 

safety 

   

        + +  

 

Қоршаған орта сапасын 

бақылау әдістері 

Методы контроля 

качества окружающей 

среды 

Methods of Quality 

Control of 

Environment 

   

    +       + 

Атмосфера ауасын 

қорғау 

Охрана атмосферного 

воздуха 

Air Protection 

   

     + +     

 

Қоршаған орта және  

биологиялық 

   
      +     + 
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әртүрлілікті сақтау 

Окружающая среда и 

охрана биологического 

разнообразия 

Environment and 

Conservation of 

Biological Diversity 

Зерттеу 

практикасы 

Исследовате

льская 

практика  

Research 

practice 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская 

практика   

Research practice 

   

        + +  

 

Ғылыми –

зерттеу 

жұмысы 

Научно-

исследовате

льская 

работа/  

 Research 

work 

Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта, 

включающая 

выполнение 

магистерской 

диссертации  

Master's research work 

covering the master’s 

thesis 

   

  +  +       

 

Тағылымдама 

Стажировка 

Internship 

   

          + + 

Қорытынды 

аттестация 

Итоговая 

аттестация  

 Final 

Attestation 

Магистрлік 

диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской 

диссертации 

Accomplishment and 

defense of Master’s 

degree thesis 

   

  +  +       
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ҚҰЗЫРЕТТІЛІК БАҒЫТПЕН ОҚЫТУДАҒЫ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР/ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ/ 

THE FINAL RESULTS IN TRAINING IN COMPETENCE-BASED DIRECTION 
№ Пән атауы/ 

Название 

дисциплины/ 

Name of the 

discipline 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сөз)/ 

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Brief description of the discipline (30-50 words) 

Кредит 

саны/ 

Количест

во 

кредитов

/ Number 

of credits 

Оқыту 

нәтижелері 

 Базалық  пәндер/Базовые предметы/ Basic subjects   

Жоғары оқу орны компоненті/Компонент высшего учебного заведения/ University component  

1 Ғылым тарихы 

мен философиясы 

 

Пәннің мақсаты - жалпыадамзаттық мәдениеттің бір бөлігі ретінде 

ғылыми дүниетанымды, ғылым философиясының негізгі 

мәселелерін, ғылымның мәнін, шығу тегі мен дамуын түсінуді, 

оның қазіргі жай-күйінің ерекшеліктерін, қоғамдағы орны мен 

құндылықтық бағдарларын, сондай-ақ білім алушыларда ғылыми 

зерттеуді дайындауға қажетті әдіснамалық мәдениетті 

қалыптастыру. 

4 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
История и 

философия науки 

Цель дисциплины - изучение научного мировоззрения как части 

общечеловеческой культуры, основной проблематики философии 

науки, понимания сущности, происхождения и развития науки, 

особенностей ее современного состояния, места в обществе и ее 

ценностных ориентиров, а также формирование у обучающихся 

методологической культуры, необходимой для подготовки научного 

исследования. 

History and 

philosophy of the 

science 

The purpose of the discipline is to study the scientific worldview as part 

of the universal culture, the main problems of the philosophy of science, 

understanding the essence, origin and development of science, the 

features of its current state, place in society and its values, as well as the 

formation of students ' methodological culture necessary for the 

preparation of scientific research. 

2 Шет тілі (кәсіби) Пәннің мақсаты: ағылшын тілін меңгерудің алдыңғы білім беру 

сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттыру және 

білімгерлердің тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми іс-әрекеттің 

түрлі салаларындағы міндеттерді шешуде,  ғылыми жұмыстарды 

дайындауда, сондай-ақ одан әрі өз бетімен білім алу үшін қажетті 

және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту. 

4 1, 2 ,3 

 

 

 

 

 

 Иностранный язык 

(профессиональны

й) 

Цель дисциплины: повысить уровень владения английским языком, 

достигнутый на предыдущем уровне образования, и приобрести  

коммуникативные навыки для магистрантов для решения задач в 

различных сферах жизни, культуры, профессиональной и научной 

деятельности, в подготовке научных работ, а также дальнейшего 

самостоятельного образования. 

Foreign Language  

(professional) 

The purpose of the discipline: to form students ' increasing the level of 

English language proficiency achieved at the previous level of education, 

as well as solving social and communicative problems of students in 

various fields of life, cultural, professional and scientific activities,  in the 

preparation of scientific papers, etc. - acquire the necessary and sufficient 

communicative competencies for further independent learning 

3 Басқару 

психологиясы 

 

Пәннің мақсаты: басқару психологиясы салаларда, 

корпорацияларда, фирмаларда және т.б. басқарушылық қызметтің 

жалпы психоло гиялық аспектілерін арнайы зерттейтін және 

модельдейтін сала болып табылады. Басқарудың психологиясы 

жұмыс сапасын жақсартуға және арнайы басқарушылық қызметтің 

аналитикалық модельдерін және психологиялық жағдайын 

жақсартуға бағытталған. Басқару психологиясы - басқару 

жүйелеріндегі адамдардың қарым-қатынасына байланысты 

мәселелерді зерттейтін және жинақтайтын қолданбалы психология 

саласы. 

4 1, 2, 3 

 

 

 

 

Психология 

управления 

Цель дисциплины: Психология управления - область, которая 

специально изучает и моделирует общие психологические стороны 

управления деятельностью в производствах, корпорациях, фирмах и 

т.д. Психология управления направлена на повышение качества 

труда и аналитических моделей специального управления 

деятельностью и психологического состояния. Психология 

управления - сфера прикладной психологии, изучающая  и 

обобщающая проблемы, связанные с отношениями людей в 

системах управления. 
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Management 

psychology 

The purpose of the discipline:Management psychology is an area that 

specifically studies and models the general psychological aspects of 

managing activities in industries, corporations, firms, etc. The 

psychology of management is aimed at improving the quality of work 

and analytical models of special management activities and 

psychological state. Management psychology is a field of applied 

psychology that studies and summarizes the problems associated with the 

relationships of people in management systems. 

4 Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Пәннің мақсаты:Аталған курс педагогика пәні, объектісі, мақсаты 

мен міндеттерін, педагогикалық мамандық және оның 

ерекшеліктерін, педагогика ғылымының қалыптасуы мен дамуы, 

педагогиканың аксиологиялық негіздерін, педагогиканың 

әдіснамалық негіздері мен ғылыми-педагогикалық зерттеудің мәні 

мен мазмұнын, педагогикалық зерттеудің әдістері мен қазіргі 

әлемдік білім беру кеңістігінің даму тенденцияларын қарастырады. 

4 

1, 2, 3 

 

 

 

 

Педагогика 

высшей школы 

Цель дисциплины:Данный курс изучает предмет, цель и задачи 

педагогики, педагогическую специальность и ее особенности, 

развитие и формирование педагогики, аксиологические и 

методологические основы педагогики, сущность и содержание 

научного исследования, методы педагогического исследования и 

тенденции развития современного мирового образовательного 

пространства. 

High school 

pedagogy   

The purpose of the discipline:This course examines the subject of the 

purpose and objectives of pedagogy, special pedagogy and its features, 

development and formation of pedagogy, axiological and methodological 

foundations of pedagogy, the nature and content of research, methods of 

pedagogical research and development trends of the modern world 

education, pedagogical process 

5 Педагогикалық 

практика  

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі педагогикалық тәжірибе 

білім беру және оқыту әдістемелерінде практикалық дағдыларды 

дамыту мақсатында жүргізіледі. Магистранттар бакалавриаттың 

сабақтарына (дәрістер, практикалық сабақтар) қатысады. 

4 8,9 

 

 

 

 

 
Педагогическая 

практика  

 

Педагогическая практика в послевузовском образовании проводится 

с целью формирования практических навыков методики обучения и 

преподавания. Магистранты привлекаются к проведению занятий 

(лекционных, практических занятий) по программам  бакалавриата. 

Pedagogical 

practice   

Pedagogical practice in postgraduate education is carried out in order to 

form practical skills of teaching methods. In accordance with the types of 

practice and at the request of the University, undergraduates are involved 

in the passage of classes (lectures, practical classes) of the bachelor's 

degree. 

Базалық  пәндер / Базовые предметы / Basic subjects 

Таңдау компоненті/Элективный компонент/ Selection Component 

6 

 

Қоршаған ортаның 

биогеохимиясы 

 

 

Пәннің мақсаты: Биогеохимиялық провинциялардың, жердегі 

экожүйелер мен организмдердің генезисін, қалыптасуын, 

эволюциясын қарастырады. Пәнді оқу магистранттарға 

микроэлементтердің биогеохимиясын, организмдердің экологиясын 

түсіндіруге; биосфераның әртүрлі таксондарының экологиялық 

жағдайын бағалаудың интеграцияланған әдістері мен критерийлерін 

жетілдіруге және бағалауға мүмкіндік береді. 

5 

 

10,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биогеохимия 

окружающей 

среды 

 

Цель дисциплины: Рассматривает генезис, формирование, 

эволюцию биогеохимиических провинций, наземных экосистем и 

организмов. Изучение дисциплины позволяет магистрантам 

объяснить биогеохимию микроэлементов, экологию организмов; 

совершенствовать и оценить интегрированные методы и критерии 

оценки экологического состояния различных таксонов биосферы 

Biogeochemistry of 

environmental 

 

Purpose of discipline: Examines the Genesis, formation, evolution of 

biogeochemical provinces, terrestrial ecosystems and organisms. The 

study of the discipline allows undergraduates to explain the 

biogeochemistry of trace elements, the ecology of organisms; to improve 

and evaluate integrated methods and criteria for assessing the 

environmental status of various taxa biospheres. 

7 Орта Азия мен ҚР 

су ресурстарын 

интеграциялық 

басқару және 

тұрақты даму 

 

Пәннің мақсаты: Орта Азия мен ҚР су ресурстарына антропогендік 

әсерлердің нәтижесінде өзгеру динамикасын қарастырады. 

Антропогендік, техногендік ықпалға байланысты мәселелерді 

тұрақты даму шеңберінде талдау, су ресурстарын бірлесіп басқару, 

қорғау жайлы түсінік қалыптастырады. Экологиялық қауіпсіздіктің 

құқықтық негіздерін іске асыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге дағдыландырады. 

5 2,6 
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Интегрированное 

управление 

водными 

ресурсами ЦА и 

РК, и устойчивое 

развитие 

 

Цель дисциплины: Рассматривает динамику изменения водных 

ресурсов Средней Азии и РК в результате антропогенного 

воздействия. Формирует представление об анализе проблем 

устойчивого развития, связанных с антропогенным, техногенным 

воздействием, о совместном управлении, охране водных ресурсов. 

Прививает навыки проведения реализации правовых основ 

экологической безопасности. 

Integrated Water 

Recourses 

Management in 

Central Asia and 

Kazakhstan and 

Their Sustainable 

Development 

Discipline purpose: Considers dynamics of changes in water resources 

of Central Asia and Kazakhstan as a result of anthropogenic impact. It 

forms an idea of analysis of sustainable development problems 

associated with anthropogenic impact, joint management, protection of 

water resources. Instills skills of implementation oflegal framework of 

environmental safety. 

8 Жасыл энергетика 

және қоршаған 

орта 

Пәннің мақсаты экологиялық таза энергия көздеріне негізделген, 

оның ішінде жаңартылатын, яғни шектеулі отын қорына 

негізделмеген, қазбалы отынға, "жасыл энергетикаға" сүйенетін 

технологиядан көшу жолымен жаһандық энергетикалық жүйені 

трансформациялауға әлемдік энергетикалық стратегияның негізгі 

бағытталуын зерттеу болып табылады. 

5 11,12 

Зеленая энергетика 

и окружающая 

среда 

Целью данного предмета является изучение ключевого 

перенаправления мировой энергетической стратегии на 

трансформацию глобальной энергетической системы путем 

перехода от технологии, опирающейся на ископаемое топливо, к 

«зеленой энергетике», основанной на экологически чистых 

источниках энергии, в том числе возобновляемых, т.е. не 

основанных на ограниченных запасах топлива. 

Green energy and 

the environment 

The purpose of this course is to study the key redirection of the world 

energy strategy to the transformation of the global energy system by 

switching from fossil fuel-based technology to "green energy" based on 

clean energy sources, including renewable ones, i.e. not based on limited 

fuel reserves. 

9 Қауіптілікті 

бағалаудың қазіргі 

заманғы әдістері 

 

Курстың мақсаты: экологиядағы қауіп-қатерлерді бағалаудың 

қазіргі заманғы әдістеріне білім алушыларды жүйелендіріп 

дайындау. Курс техногенді жүйелердің қауіптілігін бағалау 

әдістерін, қоршаған ортаның және адам денсаулығының әл-ауқатын, 

негізгі нормативтік құқықтық актілерді, техногенді авариялардың 

есебін, қоршаған ортадағы зиянды заттардың канцерогендігі мен 

ШРК концепциясын қарастырады. 

5 

 

3,10 

 

 

 

 

Современные 

методы оценки 

рисков 

 

Цель курса: систематизированная подготовка обучающихся 

современным методам оценки рисков в экологии. Курс 

рассматривает методы оценки опасности техногенных систем, 

благополучия окружающей среды и здоровья людей, основных 

нормативных правовых актов, расчёты техногенных аварий, 

концепции ПДК и канцерогенности вредных веществ в окружающей 

среде. 

Modern Methods of 

Risk Assessment 

 

Purpose of discipline: systematic training of students in modern 

methods of risk assessment in the environment. The course examines the 

assessing methods of the danger of man-made systems, environmental 

health and human health, basic regulations, calculations of man-made 

accidents, the MPC concept and Carcinogenicity of harmful substances 

in the environment. 

10 Су ресурстарының 

жағдайына климат 

өзгерістерінің 

әсері 

Пәннің мақсаты: Климаттың өзгерісі жағдайында су ресурстарын 

бірлесіп қолдану, басқару стратегиясына сәйкес қойылатын 

талаптар бойынша мәліметтерді жинақтап, талдауды қарастырады. 

Климаттық өзгерістерге бейімделудің, су ресурстарын рационалды 

қолдану, қорғауды экономиканың түрлі саласында су үнемдейтін 

технологияларға өтудің өзектілігін түсіндіріп, дәлел келтіріп, 

мәселені шешуге дағдыланадырады. 

5 1,2 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

изменений 

климата на 

состояние водных 

ресурсов 

Цель дисциплины: Способствует принятию мер по адаптации к 

климатическим изменениям, рациональному использованию водных 

ресурсов, переходу к водосберегающим технологиям в различных 

отраслях экономики. 

Influence of 

Climate Change on 

Water Recourse 

Conditions 

Discipline purpose: Considers the collection and analysis of data on 

requirements for use of water resources in the context of the climate 

changes. Contributes to the adoption of measures to adapt climate 

changes, rational use of water resources,transition of protection to water-

saving technologies in various sectors of economy. 
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11 Экологиялық 

тәуекелдерді 

басқару 

 

Пәннің мақсаты: тәуекелді бағалаудың нормативтік әдістері 

өндірістік технология және энергиямен қамтамасыз етуде, 

тасымалдау түрін таңдауда, жобалау мен құрылыс жүргізгенде 

қажет. Экологиялық тәуекел тұжырымдамасы шеңберінде, қауіпті 

химиялық, радиоактивтік,  биологиялық зиянды заттардың 

таралуына алып келетін өнеркәсіптік апаттар орын алғанда 

экологиялық қауіптілік деңгейін ескеруі қажет. 

5 8,9 

Управление 

экологическими 

рисками 

Цель дисциплины: в рамках концепции экологического риска 

необходимо учитывать уровень экологической опасности при 

возникновении промышленных аварий, приводящих к 

распространению опасных химических, радиоактивных, 

биологических вредных веществ, нормативные методы оценки 

риска необходимы при производственных технологиях и 

энергоснабжении, выборе вида транспортировки, проектировании и 

строительстве.  

Environmental risk 

management 

Discipline purpose: Regulatory methods risk assessment are necessary 

for production technologies and power supply, choice transportation 

type, design, construction. Within framework of concept environmental 

risk, it necessary to take into account level of environmental danger in 

event of industrial accidents that lead to spread of dangerous chemical, 

radioactive, biological substances. 

12 Табиғатты 

пайдаланудың 

экологиялық-

экономикалық 

негіздері 

Пәннің мақсаты: Табиғатты пайдаланудың экологиялық-

экономикалық негіздері саласында талдау және бағалау жүргізу 

үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән 

экологиялық аспектілерді және табиғи ресурстарды экономикалық 

бағалауды, қоршаған ортаны пайдаланғаны мен ластағаны үшін 

төлемдерді оқытуға бағытталған. 

5 

 

5,11 

 

 

 

 

Эколого-

экономические 

основы 

природопользован

ия 

 

Целью дисциплины является формирование навыков в области 

эколого-экономических основ природопользования, необходимых 

для проведения анализа и оценки. Дисциплина направлена на 

изучение: экологических аспектов и экономической оценки 

природных ресурсов, платы за использование и загрязнение 

окружающей среды. 

Ecological and 

Economic Bases of 

Natural Resource 

Management 

The aim of the discipline is to develop the skills in the field of 

environmental and economic fundamentals of environmental 

management necessary for analysis and evaluation. The discipline aims 

to study: environmental aspects and economic assessment of natural 

resources, fees for use and pollution. 

13 Су экожүйелерінің 

мониторингі 

 

 

 

Пәннің мақсаты: Су экожүйелерінің классификациясы, 

мониторинг, су көздерінің ластануы, тазарту мәселелері және 

оларды оңтайлы пайдалануды қарастырады. Магистрант су 

экожүйелеріндегі тірі ағзалардың арасындағы биотикалық қарым-

қатынастарды, жер қойнауындағы судың табиғи, антропогенді 

жолмен өзгеріске ұшырауы, су жүйелеріне мониторинг жүргізу 

әдістерін игереді. 

5 2,3 

 

 

 

Мониторинг 

водных экосистем 

 

Цель дисциплины: Рассматривает классификацию водных 

экосистем, мониторинг, проблемы загрязнения, очистки и 

рационального использования водных источников. Магистрант 

изучает биотические отношения между живыми организмами в 

водных экосистемах, природные, антропогенные изменения воды в 

недрах, методы мониторинга водных объектов. 

Monitoring of water 

ecosystems 

Purpose of discipline: Considers classification of water ecosystems, 

monitoring, problems of pollution, purification and rational use of water 

sources. Undergraduate studies biotic relationships between living 

organisms in aquatic ecosystems, natural, anthropogenic changes of 

water in the bowels, methods of monitoring water systems. 

14 Халықаралық 

экологиялық 

стандарттар 

бойынша 

шикізаттар, 

өндірістік 

процесстер мен 

өнімдерді 

сертификаттау 

Пәннің мақсаты: Жаһандық, өңірлік және ұлттық деңгейлерде 

орын алатын қазіргі заманның экологиялық мәселелерінің кешені 

ретінде тіршілік процесстерінің сапасы мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету  тұрғысынан шикізатты, өндірістік процестер мен 

өнімдерді экологиялық сертификаттаудың қазіргі даму үрдістерін 

қарастыру. 

5 1,9 
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Сертификация 

сырья, 

производственных 

процессов и 

продукции  в 

соответствии с 

международными 

экологическими 

стандартами 

Цель дисциплины: Рассмотрение современных тенденций 

развития экологической сертификации сырья, производственных 

процессов и продукции с точки зрения обеспечения качества и 

безопасности жизненных процессов как комплекса современных 

экологических проблем современности, происходящих на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Cretification of raw 

materials, 

production 

processes and 

products in 

accordance with 

international 

environmental 

standarts 

Purpose of discipline: Consideration of current trends in the 

development of environmental certification of raw materials, production 

processes and products from the point of view of ensuring the quality and 

safety of life processes as a complex of modern environmental problems 

occurring at the global, regional and national levels. 

Бейіндеуші пәндер циклі (БП) /Цикл профилирующих предметов (ПП) 

1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) /Компонент высшего учебного заведения (КВ) 

15 Зерттеулердің 

сандық және 

сапалық әдістері  

Курстың мақсаты: зерттеудің сандық және сапалық әдістерін 

меңгеру, зерттеу нәтижелерін өңдеу және талдау дағдыларын 

қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант ғылыми 

зерттеудің заманауи әдістерін меңгеріп, өз зерттеу саласындағы 

мәселелерді шешуге дағдыланады. Ғылыми экспериментті 

жоспарлау, жүргізу және нәтижелерін өңдеуде сандық және сапалық 

әдістерді қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларын көрсетеді. 

5 ЖК3, 7 

 Количественные и 

качественные 

методы 

исследования 

Цель курса: формировать навыков применения количественных и 

качественных методов исследования, обработка и интерпретация 

результатов исследований. В процессе изучения курса магистрант 

способен владеть современными методами научного исследования, 

ориентироваться в проблематике предметной области. 

Демонстрировать практические умения по применению 

количественных и качественных методов при планировании, 

проведении и последующей обработке результатов научного 

эксперимента. 

  

 Numerical and 

Qualitative 

Research Methods 

Course purpose: to form skills of applying quantitative and qualitative 

research methods, processing and interpretation of research results. 

Master student is able to master modern methods of scientific research, to 

navigate the problems of subject area. Demonstrate practical skills in the 

application of quantitative and qualitative methods in planning, 

conducting, and subsequent processing of scientific experiment results. 

  

16 Зерттеулердің 

қолданбалы 

әдістері 

Курстың мақсаты: жаратылыстану ғылымы саласында қолданбалы 

зерттеу әдістерін игеруде жүйелендірілген білім мен дағдыны 

қалыптастыру. Магистрант ғылыми зерттеудің міндетін дұрыс 

қойып, мәселені тұжырымдаудың практикалық дағдыларын 

көрсетеді, оларды шешудің әдістері мен құралдарын таңдай алады, 

заманауи қондырғылардың жұмыс істеу принциптерін игереді, 

эксперименттерді жоспарлап, орындай алады, зерттеу нәтижелерін 

түсіндіріп, өндіріске ендіру мүмкіндіктерін бағалай алады. 

5 3, 7 

 

Прикладные 

методы 

исследования 

Цель курса: формирование систематизированных знаний и навыков 

применения прикладных методов исследования в области 

естествознания. Магистрант способен демонстрировать 

практические умения по формулировке проблем и задачи научного 

исследования с выбором методов и средств их решения, владеть 

принципами работы современного оборудования, планировать и 

осуществлять эксперименты, интерпретировать результатов 

исследования, оценивать возможности их внедрения. 

Applied methods of 

research 

Course purpose: formation of systematic knowledge and skills in 

implementation of applied research methods in natural sciences. 

Demonstrate practical skills in the formulation of problems and tasks of 

scientific research with a choice of methods and means of solving them, 

principles of operation of modern equipment, plan and carry out 

experiments, interpret the research results, evaluate their implementation 

possibilities. 

17 Технологияларды 

коммерцияландыр

у негіздері  

Курстың мақсаты:  технологияларды коммерцияландырудың негізгі 

ұғымдары, интеллектуалды меншік, оны өндіру, қорғау,  пайдалану, 

патенттелген технологияны лицензиялау әдістерін үйрету. Ғылыми-

зерттеулерді коммерцияландырудағы мемлекеттік бағдарламалар, 

5 1,4 
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заңнамалық актілер т.б. туралы егжей-тегжейлі мәлімет беріледі. 

Жаратылыстану  саласында технологияларды 

коммерцияландырудың тиімді жолдары, әдістері, заманауи 

технологиялық бизнесті қалыпстастырудың негіздерін ұсынады. 

 Основы 

коммерциализации 

технологий 

Цель курса: изучение основных понятий коммерциализации 

технологий, интеллектуальной собственности, методов ее 

производства, защиты, использования, лицензирования 

запатентованных технологий. Дается подробная информация о 

госпрограммах коммерциализации научных исследований, 

законодательных актах и др. Предлагает эффективные пути, методы 

коммерциализации технологий в области естествознания, основы 

построения современного технологического бизнеса. 

  

 Basics of 

technology 

commercialization 

Discipline`s purpose: study the basic technology`s   concepts 

commercialization, intellectual property, production`s   methods, 

protection, use, licensing of patented technologies. Detailed information 

is given about state programs commercialization of scientific research, 

legislative acts.  It offers effective ways, commercialization`s methods of 

technologies in field of Natural sciences, basis for building modern 

technology business. 

  

18 Академиялық 

ғылыми жазба  

Пәннің мақсаты өз зерттеу саласында ғылыми-зерттеу жұмысын 

академиялық адалдық қағидаларына, ғылыми этикаға сай жазу, 

жобалау, жүргізу, салыстырмалы талдау, бағалау әдістері 

көрсетіледі. Халықаралық ғылыми дерекқорлар (Scopus, Science 

Direct, Clarivate Analytics т.б.), ғылыми баспалармен жұмыс, 

өнімдерін (Mendeley, SciVal т.б.) кәсіби бағытта пайдалану 

мүмкіндігі үйретіледі, сілтеме жасау,  плагиатқа тексеру әдістері,  

бағдарламалары тaныстыpылaды. 

5 1 

Академическое 

научное письмо  

Цель дисциплины отражает принципы академической честности 

научно-исследовательской работы в предметной области, методы 

написания, проектирования, проведения, сравнительного анализа, 

оценки научной этики. Изучаются базы данных (Scopus, Science 

Direct, Clarivate Analytics), работа с изданиями, возможность их  

использования (Mendeley, SciVal), знакомятся с программами, 

методами проверки плагиата, ссылками. 

Аcademic Scientific 

Writing 

Discipline purpose is reflect principles of academic honesty of research 

work in the field of subject area, methods of writing, designing, 

conducting, comparative analysis, evaluating scientific ethics. To study 

databases (Scopus, Science Direct, Clarivate Analytics), work with 

publications, possibility of use (Mendeley, SciVal), get acquainted with 

programs, plagiarism verification methods, links. 

Таңдау компоненті (ТК) / Элективный компонент (ЭК) 

19 Экологиялық 

экспертиза 

 

 

 

Пәннің мақсаты тәжірибелік қызмет барысында болашақ 

мамандарға қажетті экологиялық сараптама саласындағы 

дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән экологиялық 

сараптаманы, органдарын, нысандары мен сараптама тәртібін, 

нормативтік құжаттар және осы саладағы халықаралық 

ынтымақтастықты оқытуға бағытталған. 

5 3,9 

 

Экологическая 

экспертиза 

Целью дисциплины является формирование навыков в области 

экологической экспертизы, необходимых для будущих 

специалистов в процессе практической деятельности. Дисциплина 

направлена на изучение: экологической экспертизы, органов, 

объектов и поряка экспертизы, нормативных документов и 

международного сотрудничество в данной области. 

Ecological expertise The aim of the discipline is to develop the skills in the field of 

environmental assessment necessary for future professionals in the 

process of practice. Discipline aimed at the study of: environmental 

assessment, bodies, objects, and order terms of expertise, regulations and 

international cooperation in this field. 

20 Экологиялық 

токсикологияның 

таңдаулы 

тараулары 

 

Пәннің мақсаты: қоршаған ортаға улы заттардың артық мөлшерде 

түсуіне ағзалардың жауап беру процестерін анықтау және түсіну 

дағдысын қалыптастыру. Курс биосфера компоненттеріне 

ластаушылар мен антропогендік факторлардың әсерін зерттейді, 

заттардың қауіпті әсерінің алдын алу және әрекет ету, қалпына 

келтіру әдістерін ғылыми негіздейді, экожүйелер үшін қауіпті 

бұзылыстардың дамуын болжайды. 

5 4,10 

Избранные 

разделы 

Цель дисциплины: овладение магистрантами навыками 

определения и понимания процессов реагирования организмов на 
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экологической 

токсикологии 

избыточное поступление токсичных веществ в окружающую среду. 

Курс изучает действие загрязнителей и антропогенных факторов на 

компоненты биосферы, научно обосновывает допустимые нормы, 

профилактику и предупреждение опасного воздействия веществ, 

методы реабилитации, прогнозирует развитие опасных для 

экосистем нарушений. 

Selected Sections of 

Ecological 

Toxicology 

Purpose of discipline: master skills of determining, understanding 

processes of response organisms to excessive intake of toxic substances. 

Сourse studies effect of pollutants and anthropogenic factors on 

components of biosphere, scientifically justifies the permissible norms, 

prevention of dangerous effects substances, methods of rehabilitation, 

predicts the development of dangerous ecosystem disorders. 

21 Табиғи 

ресурстарды 

тиімді пайдалану 

Пәннің мақсаты: Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

дағдыларын қалыптастыру. Пәнді игеру табиғи ресурстарды және 

табиғатты тиімді пайдалануды, бүлінген жерлерді қалпына 

келтіруді, табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмі мен 

құқықтық негіздері туралы білім қалыптастыруға бағытталған. 

5 11,12 

Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Целью дисциплины является формирование навыков 

эффективного использования природных ресурсов, необходимых 

для ресурсосбережения. Дисциплина направлена на изучение 

природных ресурсов и рационального природопользования, 

восстановления нарушенных земель, экономического механизма и 

правовой основы природопользования. 

Rational Use of 

Natural Resources 

The aim of the discipline is to develop skills of effective use of natural 

resources necessary for resource conservation. The discipline is aimed at 

the study of: natural resources and environmental management, 

restoration of disturbed lands, economic mechanism and the legal basis 

of environmental management. 

22 Қоршаған ортаны 

қорғаудың техника 

және 

технологиясы 

Пәннің мақсаты: Магистранттар өнеркәсіптің әр түрлі 

салаларындағы (тау-кен, металлургия, машина-құрылыс, мұнай-газ, 

химия және т.б.) технологиялар мен жабдықтар бойынша білімдерін 

қалыптастыруға, дамытуға мүмкіндік береді, еңбек қауіпсіздігіне, 

жағымсыз факторлар мен экологиялық қауіпті жағдайлар 

туындағанда шешім қабылдауға қабілетті болады. 

5 1,4 

Техника и 

технология охраны 

окружающей 

среды 

Цель дисциплины позволяет магистрантам сформировать и 

развивать знания о технологиях и оборудовании в различных 

отраслях промышленности (горнодобывающая, металлургическая, 

машиностроение, нефтегазовая, химическая и др.), способствует 

принимать решения по безопасности труда, при возникновении 

негативных факторов в опасных экологических ситуациях. 

Methods and 

Technology of 

Environmental 

Purpose discipline allows undergraduates to form and develop 

knowledge about technologies and equipment in various industries 

(mining, metallurgical, engineering, oil and gas, chemical, etc.), helps to 

make decisions on safety, in the event of negative factors in hazardous 

environmental situations. 

23 Орта Азия мен ҚР 

су ресурстарын 

интеграциялық 

басқару үшін су 

сапасының 

заңдарының 

үйлесімділігі және 

стандарттары 

Пәннің мақсаты: Су пайдалану және су ресурстарын қорғау 

саласында басқару дағдыларын меңгеру. Пән Орта Азия су 

ресурстарының барлық түрлерін есепке алуға негізделген су 

ресурстарын интеграцияланған басқару жүйесін зерттейді, салалар 

мүдделері, мемлекеттердің заңнамасы мен стандарттары шеңберінде 

тиімді су пайдалану иерархиясының деңгейін қарастырады. 

5 

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармонизация и 

стандарты законов 

качества воды для 

интегрированного 

управления 

водными 

ресурсами в 

Центральной Азии 

и РК 

Цель дисциплины - овладеть управленческими навыками в области 

водопользования и охраны водных ресурсов. Предмет изучает 

систему интегрированного управления водными ресурсами, 

основанная на учете всех видов водных ресурсов Центральной 

Азии, рассматривая интересы отраслей и уровни иерархии 

эффективного водопользования в рамках законодательства и 

стандартов государств. 

Harmonization of 

legislation and 

water quality 

standards for 

integrated control of 

Water resources in 

central asia and RK 

Purpose of discipline is master management skills field of water 

resources use, protection. The course examines system of integrated 

water resources management based on accounting all types in Central 

Asia, considering interests of industries and levels hierarchy of effective 

use within the framework of legislation and standards. 
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24 Жер беті және жер 

асты суларының 

сапасын басқару 

және қорғау 

 

Пәннің мақсаты: Магистранттарда су ресурстарын қорғауға және 

бірігіп басқаруға, су экожүйесінің орнықтылығы, табиғи, 

антропогендік тұрғыдағы заманауи өзгерістері, су секторын басқару 

жүйесін жетілдіруге, қолайлы құқықтық жағдайлар жасауға 

мүмкіндік беретін әдіс-тәсілдер туралы білім қалыптастырады. 

5 2,6 

Управление 

качеством и 

охрана 

поверхностных и 

подземных вод 

 

Цель дисциплины: формирование знаний у магистрантов о 

методах, позволяющих совместному управлению и охране водных 

ресурсов, устойчивости водных экосистем, современных изменений 

природного и антропогенного характера, совершенствованию 

системы управления водным сектором, созданию благоприятных 

правовых условий. 

Quality 

Management and 

Protection of 

Surface and 

Groundwater 

Purpose of discipline: formation of knowledge of undergraduates on 

methods that allow joint management and protection of water resources, 

sustainability of water ecosystems, modern changes of natural and 

anthropogenic character, improvement of water sector management, 

creating favorable legal conditions. 

25 Өндірістің 

экологиялық 

қауіпсіздігін 

басқару 

 

Пәннің мақсаты магистранттарды өндірістік іс-әрекеттің қоршаған 

ортаға әсеріне байланысты құбылыстарға бақылау жүргізуге, 

талдауға, бағалай білуге, техникалық шешім қабылдау барысында 

қоршаған табиғи ортаға қатысты экологиялық тиімді бағалау 

әдістерін пайдалануда дағды қалыптастырады. 

4 8,9 

Управление 

экологической 

безопасностью 

производств 

Цель дисциплины формирование навыков у магистранта 

анализировать и оценивать явления, связанные с воздействием 

производственной деятельности на окружающую среду, 

разрабатывать экологически эффективные методы оценки 

воздействия на окружающую природную среду при принятии 

технических решений. 

Management of 

industry ecological 

safety 

Purpose of discipline is to develop the skills of undergraduates to 

analyze and evaluate the phenomena associated with the impact of 

production activities on the environment, to develop environmentally 

effective methods of assessing the impact on the environment in making 

technical decisions. 

26 Қоршаған орта 

сапасын бақылау 

әдістері 

 

 

 

Пәннің мақсаты: Магистранттардың экожүйенің ластану 

мәселелерін дер кезінде анықтай білуіне, табиғи-өнеркәсіптік 

жүйелердегі мәселелік жағдайлардың өзгеруіне, датчиктер, 

градуирлеу, қондырғыларды танып білуге, талдау және стандарттар 

тәсілдеріне бақылауды жүзеге асыру дағдыларын меңгеруіне 

бағытталған. Пән қоршаған ортаны бақылаудың заманауи әдістері 

мен құралдарын, олардың әрекет ету принципін, техникалық 

сипаттамаларын, қолдану аймағын үйретеді. 

4 3,10 

Методы контроля 

качества 

окружающей 

среды 

 

Цель дисциплины: Освоение навыков своевременного выявления 

загрязнения экосистемы, проведения контроля за изменением в 

природо-промышленных системах, знания о  датчиках, градуировок, 

аппаратуры, способов анализа, стандартов. В результате изучения 

дисциплины магистрант сможет применять современные методы и 

приборы контроля, принцип их действия, технические 

характеристики, области применения, назначения. 

Methods of Quality 

Control of 

Environment 

 

Discipline purpose: Mastering skills in timely detection of ecosystem 

pollution, monitoring of changes in natural and industrial systems, 

knowledge of sensors, calibrations, methods of analysis, standards. In the 

end of course undergraduate will be able to apply modern methods and 

control devices, principle of their operation, technical characteristics, 

applications. 

27 Атмосфера ауасын 

қорғау 

 

 

 

Пәннің мақсаты: Атмосфералық ауаны қорғау саласында 

дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Оқу курсы 

атмосфералық ауаның антропогендік ластануы мен оларды қорғау 

тәсілдері туралы теориялық білімді қалыптастырады. Пән ластаушы 

көздерден шығарылатын зиянды заттарды тазалау әдістерін оқытуға 

бағытталған. 

3 4,5 

Охрана 

атмосферного 

воздуха 

Целью дисциплины является формирование навыков в области 

охраны атмосферного воздуха. Учебный курс формирует 

теоретические знания об антропогенном загрязнении атмосферного 

воздуха и способов их защиты. Дисциплина направлена на изучение 

методов очистки загрязняющих веществ, выбрасываемых от 

источников. 

Air Protection The aim of the discipline is to develop skills in the field of air 

protection. The training course forms theoretical knowledge about 

anthropogenic air pollution and methods of their protection. The 

discipline is aimed at the study of methods of purification of pollutants 
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emitted from sources of emission. 

28 Қоршаған орта 

және биологиялық 

әртүрлілікті сақтау  

 

 

 

Пәннің мақсаты: Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтауда 

генетикалық, түрлік әртүрлігігіне қоршаған орта өзгерістерінің 

әсерін, ерекше қорғалатын табиғи территориялар, мәліметтердің 

генетикалық қорының ролін қарастырады. Өңірлердің табиғатына 

зиян келтірмеуін қамтамасыз етудегі жауапкершілікке, 

биоалуантүрлілікті сақтауда кері ықпал ететін құбылыстарға, 

зардаптарға тұрақты бақылау жүргізуге дағдыландырады. 

3 10,12 

 Окружающая 

среда и охрана 

биологического 

разнообразия 

 

Цель дисциплины: Рассматривает влияние изменений окружающей 

среды на генетическое, видовое разнообразие, сохранение 

биоразнообразия и окружающей среды, роль генетического фонда 

данных, особо охраняемых природных территорий. Прививает 

навыки проведения постоянного контроля за явлениями, 

последствиями, негативно влияющими на сохранение 

биоразнообразия, ответственности за обеспечение ущерба природе 

регионов. 

 

Environment and 

Conservation of 

Biological Diversity 

 

Purpose of discipline examines the impact of environmental changes on 

genetic, species diversity, biodiversity conservation, the environment, the 

role of genetic data collection, protected areas. Teaches skills in 

conducting constant monitoring of the phenomena, consequences, 

negatively affecting biodiversity conservation and of the responsibility of 

damage and the nature of regions. 

Зерттеу практикасы /Исследовательская практика/ Research practice 

1 Зерттеу 

практикасы  
Магистранттардың зерттеу практикасы ғылыми деректерді 

жинау, талдау және жалпы қортынды жасау, магистрлік 

диссертация үшін бірегей ғылыми  ұсыныстар мен идеяларды 

ойлап шығару; өз алдына ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізе 

білу тәжірбиесіне ие болу, зерттеу ұжымының ғылыми-

зерттеу жұмысында практикалық түрде қатысу. Модуль 

Халықаралық қатынастар бағытында заманауи теориялық, 

методикалық және технологиялық жетістіктерге сүйенеді. 

7 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Исследовательская 

практика   
Исследовательская практика магистрантов проводится с 

целью сбора, анализа и обобщения научного материала, 

разработки оригинальных научных предложений и научных 

идей для подготовки магистерской диссертации, получения 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей. Кроме того, модуль 

основывается на современных теоретических, методических 

и технологических достижениях науки и практики в области 

Международных отношений. 

Research practice The research practice of undergraduates is carried out with the 

aim of collecting, analyzing and summarizing scientific material, 

developing original scientific proposals and scientific ideas for 

preparing a master's thesis, gaining the skills of independent 

research work, and practical participation of research teams in the 

research work. In addition, the module is based on modern 

theoretical, methodological and technological achievements of 

science and practice in the field of international relations.           
 Ғылыми –зерттеу жұмысы /Научно-исследовательская работа/ Research work 

1 Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Диссертация тақырыбын таңдау, жүргізіліп жатқан ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының жоспарын құру, библиографиялық іздеу жүргізу, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі мен талаптарымен 

танысу, экспериментті орындау, ғылыми семинарларға қатысу. 

Білім беру бағдарламасы бойынша білімді жетілдіру, ғылыми 

зерттеулер жүргізу кезінде коммуникативтік қарым-қатынасты 

қалыптастыру, алынған нәтижелерді апробациялау, ғылыми 

мақалаларды жариялау, диссертация жазу. 

 22 3,7 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

магистранта, 

включающая 

выполнение 

Выбор темы диссертации,  составление плана выполняемых научно-

исследовательских работ, проведение библиографического поиска, 

ознакомление с порядком и требованиями выполнения научно-

исследовательских работ, выполнение эксперимента, участие в 

научных семинарах. Совершенствование знаний по образовательной 

программе, формирование коммуникативного общения при 
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магистерской 

диссертации  

проведении научных исследований,  апробация полученных 

результатов, публикация научных статей, написание диссертации. 

Master's research 

work covering the 

master’s thesis  

Selecting a dissertation topic, drawing up a plan of ongoing research 

work, conducting a bibliographic search, familiarizing yourself with the 

procedure and requirements for performing research work, performing an 

experiment, participating in scientific seminars. Improving knowledge in 

the specialty, the formation of communicative communication during 

research, approbation of the results, publication of scientific articles, 

writing a dissertation 

2 Тағылымдама 

 

Мақсаты: ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және 

технологиялық жетістіктерімен танысу, алдыңғы қатарлы 

тәжірибені игеру, магистранттың кәсіби деңгейін арттыру, сондай-

ақ таңдап алынған мамандану бойынша кәсіби білімді, білік пен 

дағдыларды игеру, бекіту және жетілдіру. 

2 10,11 

Стажировка 

 

Цель: ознакомление с новейшими теоретическими, 

методологическими и технологическими достижениями науки, 

освоение передового опыта, повышение профессионального уровня 

магистранта, а также приобретение, закрепление и 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 

по избранной специализации. 

Internship Purpose: to get acquainted with the latest theoretical , methodological 

and technological achievements of science , to learn best practices, to 

improve the professional level of a master's student, as well as to acquire, 

consolidate and improve professional knowledge, skills and abilities in 

the chosen specialization. 

Қорытынды аттестация/Итоговая аттестация/ Final Attestation 

1 Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау  

Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері кемінде бір 

басылымда және (немесе) ғылыми-практикалық конференцияда 

ұсынылуы тиіс. Диссертация университеттің ішкі нормативтік 

құжаттарының талаптарына сәйкес қорғалады. 

12 3,7 

 

 

 

 

 
Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации  

Основные результаты магистерской диссертации должны быть 

представлены не менее чем в одной публикации и (или) в научно-

практической конференции. Защита диссертации осуществляется 

в соответствии с требованиями внутренних нормативных 

документов университета. 

Preparation and 

defense of the 

Master work 

The main results of the master's thesis should be presented in at least one 

publication and (or) in a scientific and practical conference. The 

dissertation is defended in accordance with the requirements of the 

university’s internal regulations. 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

Түсушілерге қойылатын талаптар / 

Требования к поступающим/ 

Requirements for applicants 

 

Магистратураға түсетін университеттің түлектері білім беру бағдарламаларының 

топтары үшін кешенді тест тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру 

бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттен 

тұрады. Магистратураға ағылшын тілінде білім алушылар білім беру 

бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылшын тілінде тест тапсырады және 

қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау бойынша) 

тестілеуден өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының нәтижелері 

бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын 

магистратураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру сдают комплексное 

тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста по 

иностранному языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста 

на определение готовности к обучению. Лица, поступающие в магистратуру с 

английском языком обучения, сдают комлпексное тестирование, состоящее из 

теста по профилю группы образовательных программ на английском языке и  

теста на определение готовности к обучению на казахском или русском языках 

(по выбору). Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов лиц,  освоивших образовательные 

программы высшего образования. Прием иностранных граждан в магистратуру 

осуществляется на платной основе.  

University graduates enrolled on a master’s program take a comprehensive test for 

groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a test for the 

major of a group of education programs, a test for determining readiness for learning. 

Persons entering a master’s program with the English language of instruction, shall take 

a comprehensive test, consisting of a test on the major of a group of education programs 

in English and a test to determine readiness for learning in Kazakh or Russian 

(optional). Admission to a master’s program is carried out on a competitive basis based 

on the results of entrance examinations of persons who have a bachelor degree on 

education programs of higher education. Admission of foreign citizens to a master’s 

program is carried out on a fee basis. 

Бітірушілерге қойылатын жалпы 

талаптар / Общие требования к 

выпускникам/ General requirements for 

graduates  

Бітіруші, қоршаған ортаны қорғау саласы бойынша жаратылыс ғылымдары 

магистрі дәрежесі іргелі, кәсіби білімдерді меңгерген, еңбек нарығы мен 

технология талаптарының өзгерісіне сәйкес бейімделуге қабілетті, ұжымда 

жұмыс жасай алатын маман болуы қажет. 

Қоршаған ортаны дайындық бағыты бойынша жаратылыстану магистрі негізгі 

оқу жоспарында қарастырылған ғылым тарихы мен философиясы, шетел тілі, 

басқару психологиясы, жоғары мектептің педагогикасы, міндетті модульдерге 

енетін: табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық экспертиза, 

экологиялық токсикологияның таңдаулы тараулары, қоршаған ортаны қорғаудың 

техника және технологиясы, Жер беті және жер асты суларының сапасын басқару 

және қорғау, өндірістің экологиялық қауіпсіздігін басқару, қоршаған орта 

сапасын бақылау әдістері, қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті сақтау  

т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі; мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін 

тереңдету, кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімі болуы; кәсіптік 

пәндерді оқу барысында қоршаған ортаны қорғау саласында білім берудегі кәсіби 

қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру мақсатында қажетті білім, білік және 

дағдыларды, жоғары оқу орнында сабақ беру үшін тәрбие жұмысының теориясы 
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мен әдістемесін меңгеруі тиіс. 

Магистранттардың дайындық 

деңгейiне қойылатын 

талаптар/Требования к уровню 

подготовки магистранта/ 

Requirements for the master's degree level 

 

Магистрантты даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білім 

берудің екінші деңгейдегі (магистратура) Дублин дескрипторлары негізінде 

айқындалады және қол жеткізілген оқыту нәтижелеріндегі меңгерілген 

құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық магистратураның білім беру 

бағдарламасының деңгейіндегі сияқты жекелеген модульдер немесе оқу пәндері 

деңгейінде де тұжырымдалады. 

Дескрипторлар білім алушының: 

1) зерттеу контексінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде 

оқытылып отырған саланың озық білімдеріне негізделген осы саладағы 

дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу; 

2) жаңа ортада, барынша кең пәнаралық контексте проблемаларды шешу 

үшін өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікір 

қалыптастыру үшін ақпарат жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру; 

4) мамандарға, сондай-ақ маман еместерге ақпараттты, идеяны, 

қорытындыларды, проблемаларды және шешімдерді нақты және тиянақты түрде 

хабарлау; 

5) зерделеніп отырған салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқу дағдыларының болу қабілетін сипаттайтын оқыту нәтижелерін 

көрсетеді. 

Требования к уровню подготовки магистранта определяются на 

основе Дублинских дескрипторов второго уровня высшего образования 

(магистратура) и отражают освоенные компетенции, выраженные в 

достигнутых результатах обучения. Результаты обучения формулируются как на 

уровне всей образовательной программы магистратуры, так и на уровне 

отдельных модулей или учебной дисциплины. 

Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие 

способности обучающегося: 

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 

области, основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) 

применении идей в контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 

способности для решения проблем в новой среде, в более широком 

междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области. 

Requirements for the level of training of a master's student are determined on 

based on Dublin descriptors of the second level of higher education 

(master's degree) and reflect the acquired competencies expressed in 

achieved learning outcomes. Learning outcomes are formulated at the level of the entire 

master's degree program, as well as at the level of individual modules or disciplines. 

The descriptors reflect the learning outcomes that characterize the ability of the 

studying: 

1) demonstrate developing knowledge and understanding in the study area 

areas based on advanced knowledge of this field when developing and / or applying 

ideas in the context of research; 

2) apply your knowledge, understanding and skills at a professional level.  

ability to solve problems in a new environment, more broadly an interdisciplinary 

context; 

3) collect and interpret information for the formation of judgments based on social, 

ethical, and scientific considerations; 

4) clearly and unambiguously communicate information, ideas, and conclusions, 

problems and solutions, both for specialists and non-specialists; 

5) learning skills necessary for independent continuation further training in the field of 

study. 

Дәрежені беру талаптары мен 

ережелері: 

Требования и правила присвоения 

степени: 

Qualification requirements and 

regulations: 

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде магистратураның оқу түрлерінің 

бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 120 

академиялық кредитті игерген тұлғаларға «магистр» дәрежесі және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі. 

Лицам, освоившим не менее 120 академических кредитов за весь период 

обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта, и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «магистр» и 
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выдается диплом о послевузовском образовании с приложением (транскрипт). 

Persons who have mastered no less than 120 academic credits for the entire period of 

study, including all types of educational and research activities of the undergraduate, 

and successfully passed the final certification, are awarded the degree of “Master” and 

issued a diploma of postgraduate education with a transcript. 

Түлектердің кәсіби бейіні:  

Профессиональный профиль 

выпускников: 

Occupational profile/s of graduates: 

Магистр дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, өндіріс 

және басқару, дизайн, зерттеу, оқыту, экологиялық және басқа да салаларда 

жұмыс жасай алады.  

Сонымен қатар ол табиғатты қорғау объектілері саласындағы жоспарлау және 

ұйымдастыру қызметтерін бақылау; табиғи және өнеркәсіптік объектілердің 

экологиялық сараптама мен құжаттандыру үшін қажет материалдарды алу және 

талдау; экожүйелер жағдайының тұрақтылығын және бүтіндігін  сақтау 

мақсатында табиғи ортаның сапасын нормалаудағы практикалық ұсынымдарды 

әзірлеу; ғылыми эксперименттерді ұйымдастыру және жүргізу, бұзылған 

экожүйелерді қалпына келтіру және табиғатты тиімді пайдаланудағы жаңа 

экологиялық әдістер мен технологияларды дайындау, мониторингтегі 

экологиялық қызмет, қоршаған орта сапасын бақылау; оқу процессін 

ұйымдастыру және жүргізуді жүзеге асырады.   

Выпускники, получившие степень «магистр», имеют квалификацию для работы в 

сфере организационно-технологической,  производственно-управленческой, 

проектной,  научно-исследовательской, педагогической, природоохранной и иных 

видов деятельности.  

Кроме этого, он может осуществлять контроль за планированием и организацией 

деятельности в области охраны окружающей среды; приобретение и анализ 

материалов, необходимых для экологической экспертизы и документирования 

природных и промышленных объектов; разработка практических рекомендаций 

по нормированию качества окружающей среды в целях поддержания 

стабильности и целостности экосистем. разработка новых экологических методов 

и технологий по организации и проведению научных экспериментов, 

восстановлению поврежденных экосистем и рациональному 

природопользованию, экологической результативности в мониторинге, контроле; 

организует и поддерживает образовательный процесс. 

Graduates with a master’s degree are qualified to work in the field of organizational, 

technological, industrial, managerial, design, research, teaching, environmental and 

other activities. In addition, they can control over the planning and organization of 

activities in the field of environmental protection; acquisition and analysis of materials 

necessary for environmental assessment and documentation of natural and industrial 

objects; development of practical recommendations for environmental quality 

regulation in order to maintain the stability and integrity of ecosystems. development of 

new environmental methods and technologies for the organization and conduct of 

scientific experiments, restoration of damaged ecosystems and rational use of natural 

resources, environmental performance in monitoring and control; organizes and 

supports the educational process. 

Білім бағдарламасын жүзеге асыру 

тәсілдері мен әдістері:  

Способы и методы реализации 

образовательной программы:  

Methods and techniques for program 

delivery:  

ББ жүзеге асыру кезінде оқыту формалары,оқытушы әрекеті (әдісі), білім алушы 

әрекеті (әдісі), бақылау формалары, меңгеру нәтижесіқолданылады. (кесте-1,2). 

При реализации ОП использованы формы обучения, действия препадователя  

(метод), действия обучающегося (методы), формы контроля, результат освоения. 

(Таблица-1,2). 

When implementing educational programs, the forms of training, the actions of the 

teacher (method), the actions of the student (methods), forms of control, and the result 

of mastering are used. (see Table-1,2). 

Оқыту нәтижелерін бағалау 

критерийлері:   

Критерии оценки результатов 

обучения: 

Assessment criteria of learning outcomes:  

 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және 

құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша 

әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «а» -дан «d» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «fх», «f») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте-3).  

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере 

убывания, от «а» до «d», «неудовлетворительно» – «fх», «f») с соответствующим 

цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (таблица-3). 

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are 

scored according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading 

system (positive grades, as they decrease, from «а» to «d», “unsatisfactory” – «fх», «f») 

with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale (see table-3). 

 

Кесте-1 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 

Құзыреттер Оқыту 

формалары 

Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы 

әрекеті (әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

Жалпы 

кәсіби 

құзыреттілік 

 

 

Кәсіби 

құзыреттілік 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық 

жұмыс 

бойынша 

семинар. 

4. Практикалық 

курс бойынша 

семинар. 

5. Практикалық 

жұмыстар. 

7. Оқытушы 

басшылығымен 

жұмыс. 

8. Өзіндік 

жұмыс. 

9. Өндірістік 

практика. 

10. Тәжірибелік 

зерттеулер. 

11. Жоба 

бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2. Зерттеушілік 

семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 

4. Мәселені 

шешуді іздеу 

бойынша сессия. 

5. Мастер класс. 

6. Стажировка. 

7. Өндірістік 

жұмыстар. 

8. Топтық жоба 

жұмыстары. 

9. Зерттеулерге 

қатысу. 

10. Интербел-сенді 

қашықтан оқыту. 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет 

желісіндегі 

материалдарды 

іздеу. 

2. Әдебиеттерді 

шолу. 

3. Зерделеген 

әдебиеттер бойынша 

резюме (аннотация) 

жазу. 

4. Casestudy; 

тапсырмаларды 

құрастыру және 

шешу. 

5. Зерттеулер 

жүргізу. 

6. Кәсіби 

дағдыларға жаттығу. 

7. Қажетті 

зерттеулер жүргізу 

және эссе, есеп, т.б. 

жазу. 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Есеп беру 

(лабораториялы

қ, тәжірибелік 

және басқа да 

зерттеулер 

туралы). 

5. Талдау 

(мәтінді және 

басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 

7.Материалдард

ы шолу. 

8. Курстық 

жұмыстар. 

9. Практика 

тапсырмалар. 

10. Зерттеу 

жұмыстарын 

сыни талдау. 

11. Өндірістік іс 

тәжірибе. 

12. Дипломдық 

жұмыс қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 
-имитация; 

- манипуляция; 

- дәлдік; 

- артикуляция; 

- натурали-

зация. 

Құндылық 

құраушылар: 
- қабылдау; 

- жауап беру; 

- құндылық-

тарды үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 

тарды 

интер-

нализациялау 

Таблица-1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Компетенции Формы 

обучения 

Действия 

препадователя  

(метод) 

Действия 

обучающегося (методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

Общепрофессио

нальные 

компетенции 

(ОПК) 

 

 

Профессиональ

ные 

компетенции 

(ПК) 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Семинар по 

практическому 

курсу. 

4.Практически

е работы. 

5. 

Лабораторные 

работы. 

6.Индивидуаль

ный урок. 

7. Работа под 

руководством 

преподавателя. 

8. 

Самостоятельн

ая работа 

9.Производств

енная 

практика. 

10. 

Экспериментал

ьные 

исследования 

11. Работы по 

проекту. 

1.Общие 

положения 

Консультирование. 

2. Практические 

занятия. 

3.Индивидуальный 

проект 

4.Производственн

ые работы. 

5.Групповые 

проектные работы. 

6.Учебный театр 

7. Мастер-класс 

8.Развивающее 

обучение 

9.организация 

10.Экспрессивный 

метод. 

1.Общие положения Метод 

IT; поиск материалов в 

библиотеке, сети Интернет. 

2.Обзор литературы. 

3.Написание резюме 

(аннотации) по изученной 

литературе. 

4.Casestudy; составление и 

решение задач. 

5.Проведение 

исследований. 

6.Упражнение на 

технические или 

лабораторные навыки. 

7.Упражнение на 

профессиональные навыки. 

8.Работа в коллективе 

(коучинг); выполнение 

совместных действий 

(спектакль по проекту, 

решению задач). 

10.Подготовка и проведение 

устной презентации. 

1. Тест 

(психологический 

тест). 

2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет (о 

лабораторных, 

практических и 

других 

исследованиях). 

5. Анализ (текст и 

другие сведения). 

6. Эссе. 

7. Обзор 

материалов. 

8. Практические 

задания. 

9. Критический 

анализ 

исследовательских 

работ. 

10. 

Диссертационные 

исследования. 

11. Защита 

результатов работы. 

12. Исполнительское 

Образование: 

- знать; 

- понимание; 

- применение; 

- анализ; 

- оценка; 

- свод. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 

- имитация; 

- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 

- натурализация. 

Ценностные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 

- распределение 

ценности; 

- организация; 

- интернализация 

ценностей. 
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мастерство. 

                                                                                                                                                                              

Table-1 

TECHNOLOGICAL MAP  

Of Educational Program  

Competences Forms of 

study 

The action 

 (method) of the 

teacher 

Actions (method) of the 

student 

Forms of control The result of the 

development 

General 

professional 

competences 

(GPC) 

 

 

 

Professional 

Competences 

(PC) 
 

1. Lecture. 

2. Seminar. 

3 Seminar on a 

practical 

course . 

4 Practical 

work. 

5. Labora tory 

work. 

6. Work with 

the teacher. 

7. Indepen 

dent work. 

8. Manu-

facturing 

practice 

9. Experi-

mental 

research 

10. Work on 

the project . 

1.Consulta-tions. 

2. Research 

seminars. 

3. Practical 

classes. 

4. Session to find 

a solution the 

problem. 

5. Internship 

6. Production 

work. 

8. Group design 

work. 

9. Participa-tion 

in research. 

10. Stimula-tion 

11. Interactive 

distance 

learning.. 

1. IT method; search for 

materials in the library, on the 

Internet. 

2. Review of literature. 

3. Write a summary 

(annotation) on the studied 

literature. 

4. Creation and solution of 

Case study tasks. 

5. Research. 

6. Exercise for technical or 

laboratory skills. 

7. Exercises for professional 

skills. 

8. Conducting necessary 

research and writing essays, 

reports, etc. 

9. Teamwork (coaching); 

performance of joint works 

(report, project, problem 

solving). 

10. Preparation and conduct 

of an oral presentation. 

11. Critical assessment of the 

knowledge and works of 

other students and the use of 

critical opinions and 

suggestions of other students. 

12. Exchange views and 

information with other 

students. 

13. Education critical attitude 

to their work. 

1. Test (psychological 

test). 

2. Exam. 

3. Presen-tation. 

4. Report (on 

laboratory, practical 

and other studies). 

5. Analysis (text and 

other information). 

6. Essay. 

7. Review of materials. 

8. Design work. 

9. Practical tasks. 

10. Critical analysis of 

research. 

11. Disser-tation 

research. 

12. Protec-tion of work 

results.. 

Education: 

- knowledge; 

- understanding; 

- application; 

- analysis; 

- assessment; 

- assembly. 

 

Psychomotor skills 

(skills): 

- imitation; 

- manipulation; 

- accuracy; 

- articulation; 

- naturalization. 

 

Components of value: 

- reception; 

- answer; 

- distribution of values; 

- organization; 

- internalization of values 

 

Кесте-2/Таблица-2/Table-2 

 

Әр пәнде игерілген құзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері көрсетілген үш доменге сәйкес 

қалыптасады:  

Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в соответствии с 

компетенциями, изучаемыми на каждом предмете:  

The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed according to the 

three domains indicated below: 

           Құру 

 Создать 

 Creation 

        Баға беру Оценка 

Evaluation 

  

      Анализ Анализ 

Analysis 

    

    Қолдану 

Применение 

Apply 

      

  Түсіну 

Понимание 

Understand 
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Кесте-3/Таблица-3/Table-3 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды дәстүрлі бағалау 

шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional 

grading scale and ECTS 

 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной системе/ 

 Evaluation by letter 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент 

/ Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by 

traditional system 

Есте сақтау 

Запомнить 

Remember 

          

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

1. ЗНАНИЯ: В соответствии с когнитивной доменной таксономией (Bloom) 

1. KNOWLEDGE : According to the cognitive domain taxonomy (Bloom) 

        Натурализация Натурализация 

Naturalization 

      Артикуляция 

Артикуляция 

Articulation 

  

    Дәлдік Точность 

Accuracy 

    

  Манипуляция 

Манипуляция 

Manipulation 

      

Имитация 

Имитация Imitation 

        

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 

2 SKILLS : According to the psychomotor domain taxonomy (Simpsons) 

        Құндылықтарды 

интернализациялау 

Интернализация  

ценностей Internalization of values 

      Ұйымдастыру 

Организация 

Organization 

  

    Құндылықтарды  

үлестіру 

Распределение 

ценностей 

Distribution of 

values 

    

  Жауап беру Ответ  

Answer 

      

Қабылдау Прием 

Reception 

        

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ: Аффективті домен таксономиясына сәйкес (Kratwohl) 

3. ОТНОШЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ: Согласно аффективного домена таксономии (Kratwohl) 

3. COMMUNICATION / BEHAVIOR: According to the taxonomy of the affective domain (Kratwohl) 
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grading system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
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