
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В07101 Материалтану жəне жаңа 

материалдар технологиясы 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

6В07 Инженерлік, өңдеу жəне құрылыс салалары 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В071 Инженерия жəне инженерлік іс 

 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы 

6В07101 Материалтану жəне жаңа материалдар 

технологиясы 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

6В061 Материалтану жəне технологиялар 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

1. Білім беру бағдарламасы материалдарды өңдеудің 

физика-механикалық əдістерін, материалдардың бетін 

модификациялау əдістерін, нанотехнологияларды, сондай-

ақ материалдардың қасиеттерін механикалық жəне 

құрылымдық-фазалық зерттеуді қарастырады.  

2. Бакалаврлар ядролық технологиялардың физикалық 

негіздері жəне радиациялық материалтану, атом 

энергетикасына арналған материалдардың қасиеттері, күн, 

жел энергетикасы жəне сутегі энергетикасының 

технологиялары бойынша терең білім алады.  

3. Білім беру бағдарламасы бойынша с. Аманжолов 

атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 

"ұжымдық пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертхана" 

базасында субъектілердің кəсіби жəне зерттеу 

құзыреттіліктерін дамыту мүмкіндігі бар. (Ротациялық 

абразиметр XHF-17, абразивтік тозуға сынауға арналған 

қондырғы, 130 модельдің профилометрі, Pulverisette 23, 

ДРОН-3, Expert PRO, рентгенофлуоресцентті талдау, 

электрондық микроскоп жəне т.б. жарық түсіретін). 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Ғылыми-зерттеу зертханаларында, конструкторлық жəне 

жобалау фирмаларында, қаланың, облыстың жəне 

Қазақстан Республикасының өндірістік кəсіпорындарында 

материалтану жəне технология саласындағы өндірістік, 

тəжірибелік-конструкторлық жəне ғылыми-зерттеу қызметі 

үшін дайындалған, қазіргі заманғы тез өзгеретін социумда 

табысты жұмыс істейтін жоғары кəсіби бəсекеге қабілетті 

маманды дайындау. 

БББ міндеттері 1. Қара жəне түсті металдар мен қорытпалар 

металлургиясы, металдарды қысыммен өңдеу, 

металлургиялық жабдықтар жəне металлургиялық өндірісті 

автоматтандыру саласында кəсіби білімді дамыту. 

2. Металлургиялық жəне машина жасау кəсіпорындарында 

термиялық, термомеханикалық өңдеу технологияларының 

негіздерін, бұйымдарды ионды-плазмалық беттік өңдеудің 

инновациялық тəсілдерін меңгеру. 

3. Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық 

технологияларды, ғаламдық ақпараттық ресурстарды 



пайдалана отырып, материалтану саласындағы ғылыми-

зерттеу жəне есептеу-талдау қызметінде кəсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру жəне дамыту жəне ақпаратты 

басқару. 

4. "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасы аясында 

тұлғалық қасиеттерді дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушы: 

1. заманауи жəне перспективалы материалдарды алу, 

өңдеу жəне түрлендіру технологияларын ажырату; 

2. кəсіби қызметте қолданылатын материалтануда 

қолданылатын қазіргі заманғы химиялық, физика-

механикалық, электрондық-оптикалық талдау əдістерін 

қолдану, заттардың (материалдардың) қасиеттерін, олардың 

физикалық жəне химиялық процестерін диагностикалау 

жəне модельдеу; 

3. бұйымның технологиялылығы, үнемділігі, сенімділігі 

мен ұзақ мерзімділігі талаптарын ескере отырып, 

пайдаланудың берілген шарттары үшін тиісті 

материалдарды дербес таңдау; 

4. əртүрлі материалдардың құрылымы мен қасиеттерінің 

математикалық модельдерін, сондай-ақ оларды өңдеу 

технологияларын құру; 

5. əртүрлі материалдардан бұйымдар алудың 

технологиялық режимдері мен маршруттық 

технологияларын əзірлеу; 

6. инновациялық материалдар, жаңа бұйымдар жасау; 

алдын ала берілген технологиялық жəне функционалдық 

қасиеттері бар материалдар (металл жəне металл емес, 

полимерлі жəне көміртекті материалдар, композиттер мен 

гибридті материалдар, пленкалар мен қаптамалар, 

наноматериалдар, аса қатты материалдар) ; 

7. өндіріске материалдарды алу мен өңдеудің жаңа 

прогрессивті технологияларын енгізу; 

8. өзінің жұмыс учаскесінде өндірістің техникалық жəне 

экологиялық қауіпсіздігін ұйымдастыру; фазалық құрам, 

материалдардың құрылымы мен қасиеттері арасындағы 

өзара байланыс орнату; 

9. зерттеу жəне жобалау қызметін, оның ішінде 

материалдардың химиялық жəне фазалық құрамын, 

құрылымы мен қасиеттерін анықтау бойынша 

ұйымдастыру;  

10. нақты (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) мақсаттар қою, 

нақты тұрақты практикалық нəтижелерге қол жеткізу; 

11. əр түрлі көздерден алынған ақпаратты бағалау 

(статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдары, 

əлеуметтік желілер, тарихи құжаттар жəне т. б.), 

материалтану саласындағы инновациялық идеяларды 

талдау; 

12. материалтану саласындағы мəселелерді талдау, кəсіби, 

қоғамдық жəне өзге де қызметтерді жүзеге асыру үшін 

қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу жəне іріктеу 

дағдыларын көрсету; 



13. Өндірістік қондырғылар мен аспаптардың техникалық 

мүмкіндіктерін бағалау; 

14. материалдардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу 

бойынша эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізу, 

қойылған міндеттерді шешуге қатысты Берілген 

технологиялық жəне функционалдық қасиеттері бар жаңа 

материалдарды əзірлеу; 

15. кəсіби жəне өзге де міндеттерді шешу үшін 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне 

жазбаша нысанда коммуникацияны құруға. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша техника жəне 

технологиялар бакалавры 6В07101 Материалтану жəне 

жаңа материалдар технологиясы 

Маман лауазымдарының 

тізімі 

Ғылыми қызметкер; технолог-термист; техник-зертханашы; 

физик-технолог; өндірістік кəсіпорындардағы инженер. 

Кəсіби қызмет объектісі Бітіруші өзінің кəсіби қызметін келесі ұйымдар мен 

мекемелерде жүзеге асыра алады: "ТехноАналит" ЖШС, 

"ҚР Ұлттық ядролық орталығы" (Курчатов қ.), "Үлбі 

металлургиялық зауыты" АҚ, "Өскемен арматура зауыты" 

АҚ, "Қазмырыш" ЖШС жəне т.б., сондай-ақ қара жəне 

түсті металлургия кəсіпорындарында, машина жасау жəне 

аспап жасау зауыттарында, салалық ғылыми-зерттеу жəне 

жобалау институттарында, зертханаларда. 

 


