
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В11201 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі жəне 

қоршаған ортаны қорғау 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В11 Қызметтер 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6B112 Өндірістегі еңбек гигиенасы жəне еңбекті қорғау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В11201 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В094 Cанитарлық-профилактикалық іс-шаралар 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Туған жəне шет тілдері, математикалық, жаратылыстану-

ғылыми, техникалық, компьютерлік, əлеуметтік 

(тұлғааралық, мəдениетаралық, азаматтық), кəсіпкерлік, 

экономикалық, мəдени дайындық, жалпы жəне жаһандық 

экология, жаңа табиғатты қорғау жəне ресурс үнемдеуші 

технологиялар, экологиялық қауіпсіздік жəне тұрақты даму, 

экология саласындағы менеджмент жəне маркетинг, 

табиғатты қорғау заңнамасы саласында білім алушылардың 

жеке жəне кəсіби құзыреттіліктерін дамыту. 

2. Оқу траекториясын таңдау мүмкіндігі:  

а) "Төтенше жағдайлар кезінде тіршілік əрекетінің 

қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау" (тіршілік 

əрекетінің қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жəне 

төтенше жағдайларда қорғау талаптарының бұзылуына 

себепші болатын табиғи жəне техногендік процестер 

туралы түсінік алады); 

өмір сүру қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау 

талаптарына заманауи тəсілдерге негізделген адам мен 

адамзаттың көпфункционалды қызметі туралы; өмір сүру 

қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау проблемаларын 

жедел шешу үшін қажетті деңгейде оларды тану мен 

пайдаланудың озық ғылыми əдістерінің мүмкіндіктері 

туралы);  

б) "Еңбекті қорғау" (тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі, еңбекті 

қорғау жағдайларын жасау жөніндегі жұмыстарды жүргізу; 

техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау жөніндегі оқыту жəне 

Нұсқама жүргізу; тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі, еңбекті 

жəне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптардың 

орындалуын бақылауды жүзеге асыру үшін құзыреттер 

алады). 

3. Білім беру бағдарламасы жұмыс беруші – серіктестермен 

(Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар 

департаменті, "АСС-Қорған", "Normal Work" жəне т.б. 

шағын кəсіпорындар) бірлесіп əзірленген. 

4. Еңбек нарығының талаптарына сəйкес практикалық-

бағытталған оқыту қағидаты іске асырылуда. 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 
Қоршаған ортаны қорғау, табиғатты тиімді пайдалану жəне 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі бойынша əлеуметтік маңызды 



міндеттерді қазіргі ғылыми-практикалық деңгейде кəсіби 

шеше алатын, сондай-ақ жоғары əлеуметтік жəне азаматтық 

жауапкершілігі бар қоршаған ортаны қорғау жəне өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі саласындағы құзыретті түлектерді 

дайындау. 

БББ міндеттері 

1. Ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық міндеттер 

мен проблемаларды шешуге қабілетті жоғары білікті маман 

мен ой-өрісі кең жəне мəдени ойлауы бар жоғары білімді 

тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін қоршаған ортаны 

қорғау жəне тіршілік қауіпсіздігі саласында жүйелі 

біліммен қамтамасыз ету. 

2. Тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру (өмір бойы жеке 

кəсіби жəне əлеуметтік өмір контекстінде оқу қабілеті, 

кəсіби жəне тұлғалық өсуге ұмтылу жəне т.б.). 

3. Күнделікті кəсіби қызметке қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын қалыптастыру. 

4. Табиғатты пайдалану жəне қоршаған ортаның 

экологиялық мониторингі басқармаларында табиғатты 

қорғау бойынша іс-шараларды өткізу, тіршілік əрекетінің 

қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау кезінде 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен 

жүйелерді жобалауға техникалық-экологиялық-

экономикалық негіздемені, техникалық тапсырмаларды 

əзірлеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

5. Қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлану жəне əлемдік 

экономикадағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен 

процестерге бейімделе білуді қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

- қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі саласында Қазақстан Республикасының 

заңнамалық жəне нормативтік актілерін кəсіби қызметте 

қолдану;  

- өндірістік кəсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен 

жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- тіршілік əрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне 

қоршаған ортаны қорғау, табиғи жəне техногендік төтенше 

жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі іс-

шараларды жүргізу; 

- өмір тіршілігінің қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, 

төтенше жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған 

технологиялық жүйелерді, желілер мен жабдықтарды 

пайдалану; 

- инновациялық технологиялар мен қолданбалы 

бағдарламаларды қолдана отырып тəжірибелік жəне 

зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нəтижелерді 

интерпретациялау; 

- өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік бойынша 

жобалық инновациялық шешімдерді əзірлеу;  

- табиғи жəне еңбек қорғау құралдары мен құтқару 

техникасының пайдаланылуына, еңбекті қорғау 

нормаларының, ережелері мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 



- кəсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың 

шаруашылық жəне өзге де қызметіне сараптама жəне аудит 

жүргізу, адам мен қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге 

баға беру; 

- тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға 

қатысты нормативтік-техникалық жəне нормативтік-

экологиялық құжаттаманы əзірлеу; 

- Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны 

қорғауда қолданылатын схемаларды, аспаптарды, 

аппараттар мен жүйелерді жобалауға техникалық 

тапсырмалар, техникалық-экологиялық-экономикалық 

негіздеме дайындау;  

- қолайсыз жағдайларды жою жəне алдын алу жəне тіршілік 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне қоршаған ортаны қорғау 

үшін жауапты шешімдер қабылдау;  

- кəсіби қызметке қатысты техникалық жəне экологиялық 

құжаттарды жүргізу; 

- ұйымдастыру зерттеу қызметі негізінде қолданыстағы 

əдістемелерді дұрыс тұжырымдау дəлелденген ойлауымыз 

арқылы жəне қорытындыларды жəне түсіндірумен 

нəтижелерін эксперименттік жұмыс; 

- Философия, Дінтану жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мəдениет негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық 

ұстанымдар негізінде қоршаған ақиқатты бағалау, олар 

табиғи жəне əлеуметтік əлемді ғылыми ұғыну мен 

зерделеуді қамтамасыз етеді; 

- тұлғааралық, мəдениетаралық жəне өндірістік (кəсіби) 

қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін мемлекеттік, орыс 

жəне шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша 

коммуникацияны құру; 

- экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 

менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже 
6В11201 білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету 

саласындағы бакалавр 

Маман лауазымдарының 

тізімі  

Еңбекті қорғау саласындағы маман, бас маман, қауіпсіздік 

техникасы бойынша, төтенше жағдайлардан қорғау 

саласындағы инженер, өрт сөндіруші, құтқарушы. 

Кəсіби қызмет объектісі  Экономиканың барлық салаларының кəсіпорындары. 

 


