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6В07101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 

6В071001 -Материаловедение и технология новых материалов 
6В07101- Materials Science and technology of new materials 
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Элективті пәндер атауы 

Наименование дисциплин 

Name of disciplines 

 

 

 

А
к

а
д

ем
и

я
л

ы
қ

 к
р

ед
и

т
т
ер

 с
а

н
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

и
х

 

к
р

ед
и

т
о
в

 

Q
u

a
n

ti
ty

 o
f 

 a
ca

d
em

ic
 c

re
d

it
s 

Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Ядролық, жаңартылған және электр энергетикасының материалдары мен 

технологиялары», «Машина жасау және металлургия өнеркәсібінде материалдардың 

сапасын бағалау және өндіру» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные  дисциплины по образовательным траекториям: «Материалы и 

технологии ядерной, возобновлямой и электро энергетики», «Производство и контроль 

качества материалов в машиностроительной и металлургической промышленности» 

General subjects on educational trajectories: «Materials and technologies of nuclear, renewable 

and electric power engineering», «Production and quality control of mfterials in machine-

building and metallurg» 

1.  

EKN – 2101 

OEP-2101 

BEE-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN-2101 

OBZh-2101 

LSB-2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

OOT-2101 

Sam-2101 

SK-2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Ядролық, жаңартылған және электр энергетикасының материалдары мен 

технологиялары», «Машина жасау және металлургия өнеркәсібінде материалдардың 

сапасын бағалау және өндіру» траекториялары бойынша негізгі пәндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Материалы и технологии 

ядерной, возобновлямой и электро энергетики», «Производство и контроль качества 

материалов в машиностроительной и металлургической промышленности» 

Basic disciplines on educational trajectories: «Materials and technologies of nuclear, 

renewable and electric power engineering», «Production and quality control of mfterials in 

machine-building and metallurg» 

2.  

RM-1202 

RM-1202 

RM-1202 

Радиациялық материалтану  

Радиационное материаловедение  

Radioactive Materials 5 

RF-1202 

RF-1202 

Радиационная физика  

Радиациондық физика 
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RP-1202 Radiation physics 

3.  

MTA-1203 

MVM-1203 

MMS-1203 

Материалдарды таңдаудың әдіснамасы  

Методология выбора материалов  

The methodology of materials selection 
5 

MEM-1203 

NM -1203 

NMM-1203 

Метал емес материалдар 

Неметаллические материалы 

Non-metallic materials 

4.  

TPMZh-1204 

PTPM-1204 

DTPM-1204 

Технологиялық процестер мен материалдарды 

жобалау  

Проектирование технологических процессов и 

материалов  

Design of technological processes and materials 
5 

OTZh-1204 

TOP -1204 

ME-1204 

Өндірістің технологиялық жабдықтары 

Технологическое оборудование производства  

Manufacturing equipment 

5.  

KM-1205 

KM-1205 

CM-1205 

Композитті материалдар  

Композиционные материалы  

Composite materials 7 

 MKF-1205 

FMS-1205 

PMAM-1205 

Металлдардың және құймалардың физикасы 

Физика металлов и сплавов 

Physics of metals and alloy materials 

6.  

BKTT-3206 

TPT-3206 

TST-3206 

Беттік қабаттың трибологиясы және 

триботметрия  

Трибология поверхности и трибометрия  

Tribology of surfaces and tribometry  

8 KMTO-3206 

КМТ-3206 

SMHT-3206 

Конструкциялық материалдар және термиялық 

өңдеу 

Конструкционные материалы и термообработка 

Structural materials and heat treatment 

7.  

RFT-3207 

RFA-3207 

FA-3207 

Рентгенофлуоресцентті талдау  

Рентгенофлуоресцентный анализ  

Fluirescence analysis 
5 

MSK-3207 

KMS -3207 

CMS-3207 

Металдар мен силикаттар коррозиясы 

Коррозия металлов и силикатов 

Corrosion of metals and silicates  

8.  

MTO-2208 

TOM-2208 

TPM-2208 

Материалдарды термиялық өңдеу  

Термическая обработка материалов  

Thermal processing of materials 
5 

PFK-2208 

VFP -2208 

IPP-2208 

Плазма физикасына кіріспе 

Введение в физику плазмы 

Introduction to plasma physics 

9.  

MKFMK-

3209 

FMSMS-3209 

PMPMA-3209 

Металдар мен қоспалардың физикалық және 

механикалық қасиеттері  

Физические и механические свойства металлов и 

сплавов  

Physical and mechanical properties of metals and 

alloys 
5 

MKT-3209 

TSM-3209 

TSM-3209 

Материалдар құрылысының теориясы 

Теория строения материалов 

The theory of the structure of materials 

10.  

KKSZh-3210 

POPDA-3210 

LBPAA-3210 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basis of professional activity and anti-

5 
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corruption culture 

MM-3210 

MM-3210 

MM-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

MOAZh-3210 

AOMP-3210 

AEMP-3210 

Металлургиялық өндірістердің аппараттары мен 

жабдықтары 

Аппараты и оборудование металлургических 

производств 

Apparatus and equipment of metallurgical production 

11.  

Din-3211 

Rel-3211 

RS-3211 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

5 

MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

TMG-3211 

GSM-3211 

HNM-3211 

Түсті металдардың гидрометаллургиясы 

Гидрометаллургия цветных металлов 

Hydrometallurgy of non-ferrous metals 

12.  

KSZhP-3212 

MOS-3212 

MPC-3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 

5 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

SShEM-3212 

MRRE-3212 

MRDE-3212 

Сирек және шашыраңқы элементтер 

металлургиясы 

Металлургия редких и рассеянных элементов 

Metallurgy of rare and dispersed elements 

Кәсіптік пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Ядролық, жаңартылған және электр энергетикасының материалдары мен 

технологиялары», «Машина жасау және металлургия өнеркәсібінде материалдардың 

сапасын бағалау және өндіру» траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Материалы и 

технологии ядерной, возобновлямой и электро энергетики», «Производство и контроль 

качества материалов в машиностроительной и металлургической промышленности» 

Majors and educational trajectories: «Materials and technologies of nuclear, renewable and 

electric power engineering», «Production and quality control of mfterials in machine-building 

and metallurg» 

 

13.  

SE-4313 

VE-4313 

HE-4313 

Сутекті энергетика 

Водородная энергетика 

Hydrogen Energy 
5 

MBPO-4313 

POPM-4313 

PSTM-4313 

Материалдардың бетін плазмалық өңдеу 

Плазменная обработка поверхности материалов 

Plasma surface treatment of materials 

14.  

ZhEMT-4314 

MTVE -4314 

MTWP-4314 

Желдік энергетиканың материалы мен технологиясы 

Материалы и технологии ветровой энергетики 

Materials and technology of wind power 
5 

MKKO-4314 

OMDR -4314 

TMCP-4314 

Материалдарды қысыммен және кесумен өңдеу 

Обработка материалов давлением и резанием 

Treatment of materials by cutting and pressure 

15.  

KEMT-4315 

MTSE -4315 

MTSE-4315 

Күн энергетикасының материалы мен технологиясы 

Материалы и технологии солнечной энергетики 

Materials and technology of solar energy 

5 
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KOZT-4315 

STLP -4315 

MTFP-4315 

Құю өндірісінің заманауи технологиялары 

Современные технологии литейного производства 

Modern technologies of foundry production 

16.  

SZA-4316 

VIV -4316 

IRM-4316 

Сәулеленудің затпен әсерлесуі 

Взаимодействие излучения с веществом 

Interaction of radiation and matters 
6 

NTeh-4316 

NTeh-4316 

Nan-4316 

Нанотехнологиялар 

Нанотехнологии 

Nanotechnology 

17.  

YaKYaKS-

4317 

YaBTHYa-

4317 

NSNWS-4317 

Ядролық қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау 

Ядерная безопасность и технология хранения ядерных 

отходов 

Nuclear safety and nuclear waste storage technology 
5 

MB-4317 

DM-4317 

Mac-4317 

Машина бөлшектері 

Детали машин 

Machinery  

18.  

YaEMT-4318 

MTYaE-4318 

MTPE-4318 

Ядролық энергетикасының материалы мен 

технологиясы 

Материалы и технологии ядерной энергетики 

Materials and technology of power energy 5 

ZhM-4318 

NM-4318 

NM-4318 

Жаңа материалдар 

Новые материалы 

New Materials  

19.  

EEKM-4319 

MIE-4319 

MUPI-4319 

Электр энергетикасында қолданылатын материалдар 

Материалы используемые в электроэнергетики 

Materials used in power industry 
5 

UM-4319 

PM-4319 

PM-4319 

Ұнтақты металлургия 

Порошковая металлургия 

Powder metallurgy 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 
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economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Экология және тұрақты дамуы, Саясаттану-Әлеуметтану 

Экология и устойчивое развитие, Политология-Социология 

 Ecology and steady development, Political science-Sociology 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 
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Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саясаттану-Әлеуметтану, Психология 

Политология-Социология, Психология 

Political science-Sociology, Psychology 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
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жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 
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state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

ecology and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with 

the concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  
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Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

 «Психология», «педагогика» 

«Психология», «Педагогика» 

«Psychology», «pedagogy» 

 

 

Радиациялық материалтану 

Радиационное материаловедение 

Radioactive materials 

Мақсаты - радиациялық кемістіктерге әкелетін заттар мен иондаушы сәулелердің 

әртүрлі түрлерінің өзара әсері туралы негізгі ұғымдармен және қатты дененің әртүрлі 

түрімен иондаушы сәулелердің өзара әсері арқылы жүретін радиациялық үрдістердің 

жүру ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру. 

Пәннің мазмұны: Сәулеленудің қатты денемен әрекеттесуі. Элементарлы 

радиациондық ақаулардың түзілуі және йондық сәулелену әрекеті кезінде қатты 

денелергі ақаулық жүйенің эволюциясы. Сәулелену кезіндегі және сәулеленуден кейінгі 

кезінде қатты денелергі ақаулық жүйенің эволюциясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) өз жұмыс учаскесінде өндірістің техникалық және экологиялық қауіпсіздігін 

ұйымдастыру;  
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2) радиациялық көздердің қауіпсіздігін негіздеу бойынша есептер жасау; 

3) радиациялық апаттардың алдын алу және зардаптарын жою бойынша іс-шаралар 

жоспарын әзірлеу; 

4) радиациялық физика және материалтану, қарапайым радиациялық ақаулардың 

пайда болуы және иондаушы сәулеленудің әсері кезіндегі қатты денелердің ақаулы 

жүйесінің эволюциясы, иондаушы сәулеленудің материалдардың қасиеттеріне әсері 

туралы сұрақтарды талдау. 

 

Цель курса - ознакомлении студентов с основными представлениями о 

взаимодействии различных видов ионизирующих излучений с веществом, приводящим к 

радиационному дефектообразованию, а также об особенностях протекания радиационно 

– стимулированных процессов под воздействием различных видов ионизирующих 

излучений в раличных типах твердых тел. 

Содержание курса включает следующие разделы: Взаимодействие излучения с 

твердым телом. Образование элементарных радиационных дефектов и эволюция 

дефектной системы твердых тел при воздействии ионизирующих излучений. Эволюция 

дефектной системы твердых тел в процессе и после облучения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) организовывать техническую и экологическую безопасность производства на 

своём рабочем участке;  

2) составлять отчеты по обоснованию безопасности радиационных источников; 

3) разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий радиационных аварий; 

4) анализировать вопросы радиационной физики и материаловедения, образование 

элементарных радиационных дефектов и эволюция дефектной системы твердых тел при 

воздействии ионизирующих излучений, о влиянии ионизирующих излучений на свойства 

материалов. 

 

The purpose of the course is to familiarize students with the basic concepts of the 

interaction of different types of ionizing radiation with the substance leading to radiation defect 

formation, as well as the features of the course of radiation – stimulated processes under the 

influence of different types of ionizing radiation in ralichnyh types of solids. 

The content of the course includes the following sections: the interaction of radiation with 

a solid. Formation of elementary radiation defects and evolution of the defective system of 

solids under the influence of ionizing radiation. Evolution of a defective system of solids during 

and after irradiation.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to organize technical and ecological safety of production at the working site;  

2) to make reports on justification of safety of radiation sources; 

3) develop action plans for the prevention and elimination of consequences of radiation 

accidents; 

4) to analyze the issues of radiation physics and materials science, the formation of 

elementary radiation defects and the evolution of a defective system of solids under the 

influence of ionizing radiation, the effect of ionizing radiation on the properties of materials. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Материалдарды термиялық өңдеу  

Термическая обработка материалов  

Thermal processing of materials 
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Радиациондық физика 

Радиационная физика  

Radiation physics 

Курстың мақсаты-студенттерді ядролық сәулеленудің әсерінен қатты денелерде 

болатын және ядролық-энергетикалық қондырғылар материалдарының макроскопиялық 

қасиеттерінің өзгеруіне әкелетін негізгі физикалық құбылыстармен, механикалық, 

электрфизикалық, оптикалық қасиеттерін зерттеудің эксперименталды әдістерімен 

таныстыру. 

Курстың мазмұны: сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуі; сәулеленудегі ақаулы 

құрылымның эволюциясы; сәулеленудегі материалдардың макроскопиялық қасиеттерінің 

өзгеруінің физикалық механизмдері; жоғары энергетикалық ионды сәулеленудің 

құрылымдық әсерлері; сәулеленудегі және сәулеленуден кейінгі қатты денелердің ақаулы 

жүйесінің эволюциясы.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өз жұмыс учаскесінде өндірістің техникалық және экологиялық қауіпсіздігін 

ұйымдастыру;  

2) қоғамдық және кәсіби қызметті жауапкершілікпен жүзеге асыру; 

3) қызметкерлер мен халықтың радиациялық сәулеленуінің деңгейі, мекеме мен 

қоршаған ортада радиациялық ластану туралы ақпарат алу; 

4) радиациялық апат болған жағдайда персоналдың іс-әрекетін ұйымдастыру. 

 

Цель курса - является ознакомление студентов с основными физическими 

явлениями, которые происходят в твердых телах под действием ядерных излучений и 

приводят к изменению макроскопических свойств материалов ядерно-энергетических 

установок, экспериментальными методами исследования механических, 

электрофизических, оптических свойств. 

Содержание курса включает следующие разделы: взаимодействие излучений с 

веществом; эволюция дефектной структуры под облучением; физические механизмы 

изменения макроскопических свойств материалов под облучением; структурные эффекты 

высокоэнергетического ионного облучения; эволюция дефектной системы твердых тел в 

процессе и после облучения.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) организовывать техническую и экологическую безопасность производства на 

своём рабочем участке;  

2) ответственно осуществлять общественную и профессиональную деятельность; 

3) получать информации об уровнях радиационного облучения персонала и 

населения, радиационного загрязнения в учреждении и окружающей среде; 

4) организовывать действия персонала в случаях возникновения радиационной 

аварии. 

 

The purpose of the course is to familiarize students with the main physical phenomena 

that occur in solids under the influence of nuclear radiation and lead to changes in the 

macroscopic properties of materials of nuclear power plants, experimental methods for the study 

of mechanical, electrophysical, optical properties. 

The content of the course includes the following sections: interaction of radiation with 

matter; evolution of the defective structure under irradiation; physical mechanisms of changing 

the macroscopic properties of materials under irradiation; structural effects of high-energy ion 

irradiation; evolution of the defective system of solids during and after irradiation.   

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to organize technical and ecological safety of production at the working site;  

2) to carry out social and professional activities responsibly; 

3) receive information on the levels of radiation exposure of personnel and the 

population, radiation pollution in the institution and the environment; 

4) to organize actions of personnel in cases of radiation accident. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Металдар мен қорытпалардың физикалық және механикалық қасиеті 
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Физические и механические свойства металлов и сплавов 

Physical and mechanical properties of metals and alloys 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Материалдарды термиялық өңдеу  

Термическая обработка материалов  

Thermal processing of materials 

 

 

Материалдарды таңдаудың әдіснамасы  

Методология выбора материалов  

The methodology of materials selection 

 Пәннің мақсаты–  материалдар мен оларды нығайту механизмдерінің негізгі 

қасиеттерін меңгеру; материалдарды таңдау принциптері және оларды өндірудің базалық 

технологиялары туралы түсініктерді дамыту; әртүрлі кластағы Болат қасиеттерінің 

өзгеруіне негізгі факторлардың әсерін талдау және оларды алу технологиясының базалық 

элементтерін негіздеу. 

Пәннің  мазмұны: машина бөлшектерін беріктендіру әдістері мен материалдарын 

ұтымды таңдау негіздері; Материалдардың физика-химиялық қасиеттері; 

конструкциялық материалды таңдаудың ғылыми-әдістемелік негіздері; қорытпаларды 

синтездеу принциптері. Қасиеттерді жүйелеу. Қорытпалар синтезінің есебін редукциялау. 

Химиялық элементтердің жіктелуі; қорытпаның негізін таңдау. Элементтердің пайдалану 

(жұмыс) қасиеттері бойынша жіктелуі. Әртүрлі типтегі бинарлық жүйелердің жай-

күйінің диаграммаларының өлшемдері, жалпы сипаттамасы. Пайдалану қасиеттерінің 

өлшемдері; Темір негізіндегі қорытпаларға арналған легірлеуші элементтер мен 

легірлеуші кешендер қатарын таңдау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өзінің тікелей зерттеу міндеттерін шешуде ғылыми таным әдіснамасын қолдану; 

2) әр түрлі материалдардың техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты меңгеру;  

3) алынған ақпаратты материалдарды таңдау кезінде және берілген бөлшектерді 

дайындау үшін оны өңдеу технологиясын қолдану. 

4) белгілі бір мақсаттағы болат маркаларын таңдауды негіздеу; 

5) зерттеу есептерін шешудегі эмпирикалық және теориялық тәсілдердің 

айырмашылықтарын көру. 

 

Цель курса – усвоение основных свойств материалов и механизмов их упрочнения; 

развитие представлений о принципах выбора материалов и базовых технологий их 

производства; анализ влияния основных факторов на изменение свойств стали различных 

классов и обоснование базовых элементов технологии их получения. 

Содержание курса включает следующие разделы: основы рационального выбора 

материалов и методов упрочнения деталей машин; Физико-химические свойства 

материалов; Научно-методологические основы выбора конструкционного материала; 

Принципы синтеза сплавов. Систематизация свойств. Редукция задачи синтеза сплавов. 

Классификация химических элементов; Выбор основы сплава. Классификация элементов 

по эксплуатационным (рабочим) свойствам. Критерии диаграмм состояния бинарных 

систем разного типа, общая характеристика. Критерии эксплуатационных свойств; Выбор 

рядов легирующих элементов и легирующих комплексов для сплавов на основе железа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) использовать методологию научного познания при разрешении своих 

непосредственных исследовательских задач; 

2) владеть информацией о технических характеристиках различных материалов;  

3) применять полученной информации при выборе материалов и технологии её 

обработки для изготовления заданной детали; 

4) обосновать выбора марок стали определенного назначения; 

5) видеть различие эмпирических и теоретических подходов при решении 

исследовательских задач. 
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The course aims understanding of basic materials properties and their mechanisms of 

hardening; the development of ideas about the principles of selection of materials and basic 

technologies of their production; the analysis of influence of major factors on change of 

properties of different steel grades and study the basic elements of the production technology. 

The content of the course includes the following sections: the basics of rational choice of 

materials and methods of hardening machine parts; Physical and chemical properties of 

materials; Scientific and methodological basis for the choice of structural material; principles of 

alloy synthesis. Systematization of properties. Reduction of the problem of alloy synthesis. 

Classification of chemical elements; choice of alloy base. Classification of elements by 

operational (working) properties. Criteria diagrams of binary systems of different types, General 

characteristics. Performance criteria; Selection of series of alloying elements and alloying 

complexes for iron-based alloys. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to use the methodology of scientific knowledge in solving their immediate research 

tasks; 

2) have information about the technical characteristics of different materials;  

3) use the information obtained in the selection of materials and processing technology for 

the manufacture of a given part. 

4) to justify the choice of steel grades for a certain purpose; 

5) to see the difference between empirical and theoretical approaches in solving research 

problems. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, химия, математика 

Физика, химия, математика 

Physics, chemistry, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Сызба геометриясы және инженерлік сызба, Материалдарды термиялық өңдеу   

Начертательная геометрия и инженерная графика, Термическая обработка 

материалов  

Descriptive geometry and engineering graphics, Thermal processing of materials 

 

 

Метал емес материалдар 

Неметаллические материалы 

Non-metallic materials 

Курстың мақсаты – студенттерді металл емес материалдардың негіздерімен, металл 

емес материалдардың құрылысы мен қасиеттерімен, металл емес материалдардың 

бұйымдарын алу және өңдеу кезінде болатын құрылымдық өзгеру заңдылықтарымен 

таныстыру. 

Курстың мазмұны: металл емес материалдардың жіктелуі. Полимерлер-құрылымы, 

жіктелуі, қасиеттері. Полимерлердің молекулалық қасиеттері. Полимерлердің 

термомеханикалық қасиеттері. Термопластикалық және термореактивті полимерлер. 

Полимердің термомеханикалық қисығы. Релаксациялық қасиеттері. Полимерлердің 

беріктігі. Радиациялық тұрақтылық. Абляция. Пластмассалар-құрылымы, жіктелуі, 

қасиеттері. Термопластикалық пластмассалар. Термотөзімді пластиктер. Термореактивті 

пластмассалар. Резиналардың қасиеттеріне пайдаланудың әсері. Ағаш материалдары. 

Керамика. Органикалық материалдар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби және қоғамдық қызметте өзінің жеке қажеттіліктерін жүзеге асыру;  

2) материалдың сипатын бағалау;  

3)  автомобиль конструкциясында металл емес материалдарды қолдану;  

4) бұйымның технологиялық, үнемділігі, сенімділігі мен ұзақ мерзімділігінің 

талаптарын ескере отырып, пайдаланудың берілген шарттары үшін тиісті материалдарды 

өз бетінше таңдап алу. 
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Цель курса – ознакомление студентов с основами неметаллических материалов, со 

строением и свойствами неметаллических материалов, закономерностями структурных 

превращений, происходящих при получении и обработки изделий неметаллических 

материалов. 

Содержание курса включает следующие разделы: Классификация неметаллических 

материалов. Полимеры – структура, классификация, свойства. Молекулярные свойства 

полимеров. Термомеханические свойства полимеров. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Термомеханическая кривая полимера. Релаксационные 

свойства. Долговечность полимеров. Радиационная стойкость. Абляция. Пластмассы – 

структура, классификация, свойства. Термопластичные пластмассы. Термостойкие 

пластики. Термореактивные пластмассы. Влияние эксплуатации на свойства резин. 

Древесные материалы. Керамика. Органические материалы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) осуществлять свои личностные потребности в профессиональной и 

общественной деятельности;  

2) оценить поведение материала;  

3) применять неметаллических материалов в конструкции автомобилия;  

4) самостоятельно отбирать соответствующие материалы для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности и 

долговечности изделий. 

 

The purpose of the course is to familiarize students with the basics of non-metallic 

materials, with the structure and properties of non-metallic materials, patterns of structural 

transformations occurring in the preparation and processing of products of non-metallic 

materials. 

The course content includes the following sections: Classification of non-metallic 

materials. Polymers-structure, classification, properties. Molecular properties of polymers. 

Thermomechanical properties of polymers. Thermoplastic and thermosetting polymers. 

Thermomechanical curve of the polymer. Relaxation properties. Durability of polymers. 

Radiation resistance. Ablation. Plastics-structure, classification, properties. Thermoplastic 

plastics. Heat-resistant plastics. Thermosetting plastics. The effect of operation on the properties 

of rubber. Wood material. Ceramics. Organic material. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to fulfill their personal needs in professional and social activities;  

2) evaluate the behavior of the material;  

3) use of non-metallic materials in the construction of motor vehicles;  

4) independently select the appropriate materials for the specified operating conditions, 

taking into account the requirements of manufacturability, efficiency, reliability and durability 

of products. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, Материалдарды таңдаудың әдіснамасы 

Физика, Методология выбора материалов  

Physics, The methodology of materials selection 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Сызба геометриясы және инженерлік сызба, Материалдарды термиялық өңдеу   

Начертательная геометрия и инженерная графика, Термическая обработка 

материалов  

Descriptive geometry and engineering graphics, Thermal processing of materials 

 

 

Технологиялық процестер мен материалдарды жобалау  

Проектирование технологических процессов и материалов  

Design of technological processes and materials  

Курстың мақсаты-материалдарды өндіруге арналған цехтарды, бөлімшелерді 

жобалаудың басты аспектілерін меңгеру. 



18 

 

Курстың мазмұны: қара (бастапқы) және таза (қайталама) цехтар. Негізгі және 

қосалқы жабдықтарды жіктеу және есептеу. Цехтар мен учаскелерде жабдықтарды 

жоспарлау принципі. Әртүрлі процестер мен операцияларға арналған жабдықтарды 

есептеу. Материалға байланысты бұйымдардың дайындамаларын өңдеу бойынша 

технологиялық бағыттар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) технологиялық процестер мен өндірістерді жобалаудың қазіргі заманғы 

аппараттық және бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу дағдысын меңгеру;  

2) өндіріс құрылымын талдау;  

3) техникалық тапсырмаларға сәйкес машина жасау конструкцияларының 

бөлшектері мен тораптарын жобалау кезінде жобалауды автоматтандырудың стандартты 

құралдарын пайдалану. 

4) өндірістік және технологиялық алаңдарды есептеу. 

 

Цель курса - усвоение главных аспектов проектирования цехов, отделений для 

производства материалов. 

Содержание курса включает следующие разделы: Черновые (первичные) и 

чистовые (вторичные) цехи. Классификация и расчет основного и вспомогательного 

оборудования. Принцип планирования оборудования в цехах и на участках. Расчет 

оборудования для различных процессов и операций. Технологические маршруты по 

обработке заготовок изделий в зависимости от материала. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) владеть навыками работы с современными аппаратными и программными 

средствами проектирования технологических процессов и производств;  

2) анализировать структуру производства;  

3) использовать стандартные средства автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями; 

4) расчитать производственных и технологических площадей.  

 

The purpose of the course-mastering the main aspects of the design of shops, departments 

for the production of materials. 

The content of the course includes the following sections: Rough (primary) and finishing 

(secondary) shops. Classification and calculation of main and auxiliary equipment. Principle of 

equipment planning in shops and on sites. Calculation of equipment for various processes and 

operations. Technological routes for processing blanks of products depending on the material. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to possess skills of work with modern hardware and software tools of design of 

technological processes and productions;  

2) to analyze the structure of production;  

3) use standard design automation tools in the design of parts and components of 

engineering structures in accordance with the technical specifications; 

4) calculate production and technological areas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, Материалдарды таңдаудың әдіснамасы 

Физика, Методология выбора материалов  

Physics, The methodology of materials selection 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Сызба геометриясы және инженерлік сызба, Материалдарды термиялық өңдеу   

Начертательная геометрия и инженерная графика, Термическая обработка 

материалов  

Descriptive geometry and engineering graphics, Thermal processing of materials 
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Өндірістің технологиялық жабдықтары 

Технологическое оборудование производства 

Manufacturing equipment  

Курстың мақсаты - жабдықтарды өндіру теориясы мен практикасын, жобалау 

принциптерін және оларды пайдалануды үйрену.  

Курстың мазмұны: Термодинамика негіздері. Шойын өндіруге арналған жабдық. 

Болат өндіруге арналған жабдық. Алюминий өндіруге арналған жабдық. Магний өндіруге 

арналған жабдық. Титан өндіруге арналған жабдық. Мыс өндіруге арналған жабдық.  

Құю өнімдерін өндіруге арналған жабдық. Өнімді қысыммен өндіруге арналған 

жабдықтар. Илемдеу өндірісіне арналған жабдық. Жабдықтар өндіру үшін бұйымдарды 

сымдау. Бұйымдарды престеу арқылы өндіруге арналған жабдық. Көлемді штамптауды 

өндіруге арналған жабдық. Табақты қалыптау өндірісі үшін жабдықтар. Дәнекерлеу 

өнімдерін өндіруге арналған жабдық. Металл емес материалдарды өндіруге арналған 

жабдық. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тораптар мен механизмдердің параметрлерін, құрылымын есептеу әдістемесін 

әзірлеу;  

2) жабдық жұмысының пайдалану көрсеткіштерін анықтайтын факторларды 

талдау;  

3) пайдаланылатын жабдықты пайдалану;  

4) жабдық тораптарының жобалық есептері мен жұмыс сызбаларын орындау. 

 

Цель курса - изучение теории и практики производства оборудования, принципов 

проектирования и их эксплуатации.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основы термодинамики. 

Оборудование для производства чугуна. Оборудование для производства стали. 

Оборудование для производства алюминия. Оборудование для производство магния. 

Оборудование для производства титана. Оборудование для производства меди.  

Оборудование для производства литейной продукции. Оборудования для производства 

продукции давлением. Оборудование для производства прокатка. Оборудование для 

производства изделий волочением. Оборудование для производства изделий 

прессованием. Оборудование для производства объемной штамповки. Оборудование для 

производства листовой штамповки. Оборудование для производства сварочной 

продукций. Оборудование для производства неметаллических материалов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) разработать методику расчета параметров, конструкции узлов и механизмов;  

2) анализировать факторы, определяющие эксплуатационные показатели работы 

оборудования;  

3) эксплуатировать используемое оборудование;  

4) выполнять проектные расчеты и рабочие чертежи узлов оборудования. 

 

The aim of the course is to study the theory and practice of equipment production, design 

principles and their operation.  

The course content includes the following sections: fundamentals of thermodynamics. 

Equipment for the production of cast iron. Equipment for steel production. Equipment for the 

production of aluminum. Equipment for magnesium production. Equipment for titanium 

production. Equipment for copper production.  Equipment for the production of foundry 

products. Equipment for the production of pressure products. Equipment for the production of 

rolling. Equipment for the production of products by drawing. Equipment for production of 

products by pressing. The equipment for manufacture of die forging. Equipment for the 

production of sheet stamping. Equipment for the production of welding products. Equipment for 

the production of non-metallic materials. 

As a result of studying the discipline the student will: 

Know: 

1) develop a methodology for calculating the parameters, design of components and 

mechanisms;  
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2) analyze the factors that determine the operational performance of the equipment;  

3) to operate the equipment used;  

4) perform design calculations and working drawings of equipment components. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Ядролық реакторлар, Радиациялық материалтану 

Ядерные реакторы, Радиационное материаловедение 

Nuclear reactors, Radioactive Materials 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 
Сызба геометриясы және инженерлік сызба, Материалдарды термиялық өңдеу   

Начертательная геометрия и инженерная графика, Термическая обработка 

материалов  

Descriptive geometry and engineering graphics, Thermal processing of materials 

 

 

Композитті материалдар 

Композиционные материалы 

Composite materials 

Курстың мақсаты – композициялық материалдар технологиясы саласында 

материалдың қасиеттері, құрамдарын талдау әдістемесі, негізгі бұйымдарды өндіру 

технологиясының ерекшеліктерін талдай алатын мамандарды дайындау. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: жалпы сипаттама және жіктеу 

(арматуралаушы толтырғыш және матрица), КМ қасиеттері және қолдану, композитті 

құру принципі, Композиттердің негізгі компоненттері, қоспалардың ережелері, 

композитті алу әдістері, талшықты композициялық материалдар, КМ және т. б. қолдану 

салалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) композициялық материалдарды қолдану жөнінде шешім қабылдау;  

2) композициялық материалдарды дайындау және қолдану бойынша 

технологиялық процесті ұйымдастыру;  

3) заманауи аспаптар мен әдістерді қолдану. 

4) ғимараттардың сенімділігінің, қауіпсіздігінің, үнемділігі мен тиімділігінің 

қажетті көрсеткіштерін қамтамасыз ететін құрылыс материалдарын дұрыс таңдау;  

5) берілген қасиеттері бар бұйымдарды алу үшін композициялар құру; 

6) бұйым және т. б. үшін берілген қасиеттері бар формаларды жобалау. 

 

Цель курса – подготовка специалистов в области технологии композиционных 

материалов, обладающих и разбирающихся в их свойствах, методике разработки 

составов, особенностях технологии производства основных изделий.  

Содержание курса включает следующие разделы: Общая характеристика и 

классификация (армирующий наполнитель и матрица), свойства и применение КМ, 

принцип построения композита, основные компоненты композитов, правила смесей, 

методы получения композитов, волокнистые композиционные материалы, области 

применения КМ и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) принимать решение по применению композиционных материалов;  

2) организовать технологический процесс по изготовлению и применению 

композиционных материалов;  

3) использовать современные приборы и методики; 

4) правильно выбирать строительные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;  

5) составлять композиции для получения изделий с заданными свойствами; 

6) проектировать формы с заданными свойствами для изделий и т.д. 

 

The purpose of the course is to train specialists in the field of composite materials 

technology, possessing and understanding their properties, methods of composition 

development, features of the production technology of the main products.  
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The content of the course includes the following sections: General characteristics and 

classification (reinforcing filler and matrix), properties and application of KM, the principle of 

composite construction, the main components of composites, the rules of mixtures, methods for 

obtaining composites, fibrous composite materials, applications of KM, etc. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to make a decision on the use of composite materials;  

2) organize the technological process for the production and use of composite materials;  

3) use modern devices and techniques. 

4) choose the right building materials that provide the required indicators of reliability, 

safety, efficiency and effectiveness of structures;  

5) form composition for obtaining products with desired properties; 

6) design shapes with specified properties for products, etc. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Материалдарды таңдау методологиясы, Өндірісті жобалау 

Методология выбора материалов, Проектирование производства 

The methodology of selection of materials, design of production 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Сызба геометриясы және инженерлік сызба, Материалдарды термиялық өңдеу   

Начертательная геометрия и инженерная графика, Термическая обработка 

материалов  

Descriptive geometry and engineering graphics, Thermal processing of materials 

 

 

Металдардың және құймалардың физикасы  

Физика металлов и сплавов 

Physics of metals and alloys  
Пәннің мақсаты: материалдар мен құймалардың құрылымын, табиғатта қатты 

заттағы атомдық байланыстар, оның қасиеттеріне әсері, температура, механикалық әсер 

және т.б. металдар (құймалар) қасиеттері арасындағы құрылымдық байланыстарды 

үйрету.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Металдардың зондық теориясы; 

Металдардың өткізгіштігі; Термоэлектрикалық құбылыс; Пельтье эффектісі және күші; 

Метал қорытпаларының құрылымы мен фазасы; Темір негізіндегі қорытпалар; Түсті 

металдар мен қорытпалар; Метадарды термиялық өңдеу; Арнайы қасиеттегі қорытпалар; 

Композициялық металдық материалдар.     

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін қажетті әртүрлі материалдардың 

техникалық сипаттамалары, металдар мен қорытпалар физикасының іргелі бөлімдері 

туралы ақпаратты меңгеру; 

2) кәсіби қызметте материалтануда қолданылатын заттардың (материалдардың) 

қасиеттерін, олардың физикалық және химиялық процестерін талдаудың, 

диагностикалаудың және модельдеудің заманауи химиялық, физика-механикалық, 

электрондық-оптикалық әдістерін қолдану; 

3) нақты металдар мен қорытпаларды дискретті және континуалды торлы 

модельдер негізінде сипаттау; 

4) кәсіптік қызмет барысында туындайтын міндеттерді шешу үшін физика-

математикалық аппаратты қолдану; 

5) болат пен қорытпалардағы фазалық өзгерістерді зерттеу үшін зерттеу әдісін 

дұрыс таңдау; 

6) металдар физикасы саласындағы зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері 

бойынша есептер ресімдеу және қорытындылар тұжырымдау; 

7) металдар мен қорытпалар физикасының проблемаларына байланысты арнайы 

(салалық) ғылыми және әдістемелік әдебиетті өз бетінше зерделеуге және түсінуге 

міндетті. 
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Цель дисциплины - изучение основных физических представлений о структуре 

конструкционных материаллов, а также структурные изменения и изменение свойств 

металлов и сплавов при внешних воздействиях на метериал.  

Содержание курса включает следующие разделы: Зонная теория металлов, 

Проводимость металлов, Эффекты возникающие в металлах под внешним воздействием, 

Термоэлектрические явления. Принцип Онзагера симметрии кинетических 

коэффициентов. Термоэлектродвижущая сила и эффект Пельтье. Связь коэффициентов 

Пельтье и термоэлектродвижущей силы, Фаза и структура металлических сплавов. 

Сплавы на основе железа. Цветные металлы и сплавы. Термическая обработка металлов. 

Сплавы со специальными свойствами. Композиционные металлические материалы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) владеть информацией о технических характеристиках различных материалов, 

фундаментальными разделами физики металлов и сплавов, необходимыми для решения 

научно-исследовательских задач; 

2) применять в профессиональной деятельности используемые в материаловедении 

современные химические, физико-механические, электронно-оптические методы анализа, 

диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и химических 

процессов в них; 

3) описывать реальные металлы и сплавы на основе дискретных и континуальных 

решеточных моделей; 

4) использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; 

5) правильно выбирать метод исследования для изучения фазовых превращений в 

сталях и сплавах; 

6) оформлять отчеты и формулировать выводы по результатам исследований и 

расчетов в области физики металлов; 

7) самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) научную и 

методическую литературу, связанную с проблемами физики металлов и сплавов. 

 

 

The aim is to study the basic physical concepts of the structure of structural materials, as 

well as structural changes and changes in the properties of metals and alloys under external 

influences on the meterial.  

The content of the course includes the following sections: Zone theory of metals, 

conductivity of metals, Effects arising in metals under external influence, Thermoelectric 

phenomena. Onsager principle of symmetry of kinetic coefficients. Thermoelectric power and 

Peltier effect. The connection of the Peltier coefficient and thermoelectric power, Phase and 

structure of metal alloys. Iron-based alloys. Non-ferrous metals and alloys. Heat treatment of 

metals. Alloys with special properties. Composite metal materials. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) possess information about the technical characteristics of various materials, 

fundamental sections of physics of metals and alloys, necessary to solve research problems; 

2) to apply in professional activity the modern chemical, physico-mechanical, electron-

optical methods of the analysis used in material science, diagnostics and modeling of properties 

of substances (materials), physical and chemical processes in them; 

3) describe real metals and alloys based on discrete and continuous lattice models; 

4) use the physical and mathematical apparatus to solve problems arising in the course of 

professional activity; 

5) to choose the right research method for the study of phase transformations in steels and 

alloys; 

6) draw up reports and draw conclusions on the results of research and calculations in the 

field of physics of metals; 

7) independently study and understand the special (branch) scientific and methodical 

literature connected with problems of physics of metals and alloys. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Материалдарды таңдау методологиясы, Өндірісті жобалау 
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Методология выбора материалов, Проектирование производства 

The methodology of selection of materials, design of production 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Сызба геометриясы және инженерлік сызба, Материалдарды термиялық өңдеу   

Начертательная геометрия и инженерная графика, Термическая обработка 

материалов  

Descriptive geometry and engineering graphics, Thermal processing of materials 

 

 

Беттік қабаттың трибологиясы және триботметрия  

Трибология поверхности и трибометрия  

Tribology of surfaces and tribometry 

Курстың мақсаты - машиналар мен жабдықтарды жобалау, дайындау және 

пайдалану кезінде олардың жұмыс тиімділігін арттыру бойынша білім, білік және дағды 

беру.  

Курстың мазмұны: Трибология ғылым ретінде. Қуат факторлары; энергия 

диссипациясы; жылу және температуралық процестер; Триботехника; үйкеліс және т. б. 

тораптарын есептеу және құрастыру, дайындау, сынау, майлау, пайдалану, 

диагностикалау және жөндеу әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) үйкеліс түрлері кезінде қатты денелердің тозу қарқындылығын бағалау. 

2) триботехникалық процестерді моделдеу. 

3) мұнай-газ саласындағы машиналар мен жабдықтардың үйкеліс тораптарына 

сараптама жүргізу; 

4) мұнай-газ жабдықтары жұмысының ресурстық тиімді және энергия үнемдейтін 

технологиясын қамтамасыз ету үшін триботехникалық іс-шаралар кешенін негіздеу. 

 

Цель курса – дать знание, умение и навыки по повышению эффективности работы 

машин и оборудования при их проектировании, изготовлении и экплуатации.  

Содержание курса включает следующие разделы: Трибология, как наука. Силовые 

факторы; диссипация энергии; тепловые и температурные процессы; Триботехника; 

Методы расчеты и конструирования, изготовления, испытания, смазки, эксплуатации, 

диагностирования и ремонта узлов трения и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) оценивать интенсивности изнашивания твердых тел при различных видах трения. 

2) моделировать триботехнических процессов. 

3) проводить экспертизу узлов трения машин и оборудования нефтегазовой 

отрасли; 

4) обосновать комплекс триботехнических мероприятий для обеспечения 

ресурсоэффективной и энергосберегающей технологии работы нефтеназового 

оборудования.  

 

The aim of the course is to provide knowledge, skills and abilities to improve the 

efficiency of machinery and equipment in their design, manufacture and operation.  

The course content includes the following sections: Tribology as a science. Power factors; 

energy dissipation; thermal and temperature processes; Tribotechnics; methods of calculation 

and design, manufacture, testing, lubrication, operation, diagnosis and repair of friction units, 

etc. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) assess the wear intensity of solids under different types of friction. 

2) to simulate tribological processes. 

3) to carry out examination of friction units of machinery and equipment of the oil and 

gas industry; 

4) to justify a set of tribotechnical measures to ensure resource-efficient and energy-

saving technology of oil and gas equipment. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, химия, математика 

Физика, химия, математика 

Physics, chemistry, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ұнтақты металлургия, ядролық отын алу негіздері, Плазма физикасына кіріспе 

Порошковая металлургия, Основы получения ядерного топлива, Введение в физику 

плазмы 

Powder metallurgy, Fundamentals of nuclear fuel, Introduction to plasma physics 

 
 

Конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу 

Конструкционные материалы и термообработка 

Structural materials and heat treatment 

Пәннің мақсаты – болашақ мамандарды технологиялық әдістерді пайдалана 

отырып  машина бөлшектерін дайындау және оны алуда білімдерін қалыптастыру; 

құрылымы, қасиеттері, жіктелуі, материалдарды термиялық өңдеуді таңбалау және негізгі 

құрылымы.. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі тақырыптарды қосады: Құрылымдық материалдар мен 

олардың жіктелуі. Машина бөлшектерi және дайындамалар алу процесінің негізгі 

кезеңдері.Болатты термиялық өңдеу. Болаттар мен қорытпалар арнайы қасиеттері. Түсті 

металдар мен қорытпалар. Жаңа материалдар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) машина бөлшектерінің жоғары сенімділігі мен берік болуын қамтамасыз ететін 

берілген құрылым мен қасиеттерді алу мақсатында Материалды дұрыс таңдау және 

термиялық өңдеуді тағайындау;  

2) инновациялық материалдар, жаңа бұйымдар жасау; алдын ала берілген 

технологиялық және функционалдық қасиеттері бар материалдар (металл және металл 

емес, полимерлі және көміртекті материалдар, композиттер мен гибридті материалдар, 

пленкалар мен қаптамалар, наноматериалдар, аса қатты материалдар); 

3) әртүрлі материалдардың (металдардың, ағаштың, пластмассаның және т. б.) 

қасиеттерін және тиімді қолдану салаларын түсіну, олардың құрылысын, физикалық, 

механикалық, химиялық және технологиялық қасиеттерін білу. 

4) дайындамалар мен Дайын бөлшектерді алудың ең тиімді тәсілін таңдау; 

5) Көлік және технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет 

көрсету, ағымдағы жөндеу кезінде қолданылатын конструкциялық материалдарды 

пайдалану; 

6) металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу режимдерін тағайындаудың 

практикалық дағдыларын меңгеру. 

 

Цель дисциплины – дать будущим специалистам знания об основных 

технологических методах получения и обработки заготовок деталей машин; строении, 

свойствах, классификации, маркировке и термической обработке основных 

конструкционных и инструментальных материалов. 

Содержание курса включает следующие разделы: Конструкционные материалы и 

их классификация. Основные стадии процесса получения заготовок и деталей машин. 

Термическая обработка стали. Стали и сплавы с особыми свойствами. Цветные металлы 

и сплавы. Новые материалы.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) правильно выбрать материал и назначить термическую обработку с целью 

получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и 

долговечность деталей машин;  

2) создавать инновационные материалы, новые изделия; материалы (металлические 

и неметаллические, полимерные и углеродные материалы, композиты и гибридные 

материалы, плёнки и покрытия, наноматериалы, сверхтвёрдые материалы) с заранее 

заданными технологическими и функциональными свойствами; 
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3) понимать свойства и рациональные области применения различных материалов 

(металлов, древесины, пластмасс и т.д.), знать их строение, физические, механические, 

химические и технологические свойства. 

4) выбрать наиболее рациональный способ получения заготовок и готовых деталей; 

5) использовать конструкционные материалы, применяемые при техническом 

обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и 

оборудования; 

6) приобрести практические навыки назначения режимов термической обработки 

металлов и сплавов. 

 

The purpose of the discipline-to give future professionals knowledge about the basic 

technological methods of obtaining and processing of machine parts; structure, properties, 

classification, marking and heat treatment of basic structural and tool materials. 

The content of the course includes the following sections: Structural materials and their 

classification. The main stages of the process of obtaining blanks and machine parts. Heat 

treatment of steel. Steels and alloys with special properties. Non-ferrous metals and alloys. New 

material.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) choose the right material and assign heat treatment in order to obtain a given structure 

and properties that provide high reliability and durability of machine parts;  

2) to create innovative materials, new products; materials (metal and non-metallic, 

polymer and carbon materials, composites and hybrid materials, films and coatings, 

nanomaterials, superhard materials) with predetermined technological and functional properties; 

3) understand the properties and rational applications of various materials (metals, wood, 

plastics, etc.), know their structure, physical, mechanical, chemical and technological properties. 

4) choose the most efficient way to obtain blanks and finished parts; 

5) use structural materials used in maintenance, current repair of transport and 

technological machines and equipment; 

6) to acquire practical skills of appointment of modes of heat treatment of metals and 

alloys. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, Материалдарды таңдаудың әдіснамасы 

Физика, Методология выбора материалов  

Physics, The methodology of materials selection 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ұнтақты металлургия, ядролық отын алу негіздері, Плазма физикасына кіріспе 

Порошковая металлургия, Основы получения ядерного топлива, Введение в физику 

плазмы 

Powder metallurgy, Fundamentals of nuclear fuel, Introduction to plasma physics 

 

 

Рентгенофлуоресцентті талдау  

Рентгенофлуоресцентный анализ  

Fluirescence analysis 

 Пәннің мақсаты– рентгенофлуоресценттік талдаудың теориялық негіздерімен 

танысу, рентгенофлуоресценттік спектрометрдің негізгі түйіндерінің құрылысы мен іс-

әрекетін зерттеу, үлгінің сапалық және сандық құрамын анықтау. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі тақырыптарды қосады: рентгенофлуоресценттік 

спектрлерді ашып көрсету; спектрометрдің құрылысы; флуоресценттік талдау әдістері; 

рентгенофлуоресценттік талдаудың теориялық негіздері; қауіпсіздік техникасы; зерттеу 

үлгілерінің түрлері, сапалық және сандық талдау және т. б. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) рентгенография саласында сараптама, жартылай сандық талдау жүргізу; 

2) өз жұмыс учаскесінде өндірістің техникалық және экологиялық қауіпсіздігін 

ұйымдастыру; 
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3) материалдардың фазалық құрамы, құрылымы мен қасиеттері арасындағы өзара 

байланыс орнату. 

4) заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, әртүрлі заттарды 

аналитикалық және өнеркәсіптік талдау міндеттерін шешу үшін ядролық-физикалық 

әдістерді қолдану; 

5) ауыр металдардың, антиоксидтердің, консерванттардың, пестицидтердің және т. 

б. құрамына тұздар мен тамақ өнімдерінің ерітінділерін талдаудың негізгі физика-

химиялық әдістерін меңгеру.; 

6) ең көп таралған аналитикалық аспаптарда жұмыс істеу, талдау әдісі мен аспапты 

таңдау. 

 

Цель дисциплины – познакомиться с теоретическими основами 

рентгенофлуоресцентного анализа, изучить устройство и принци действия основных 

узлов рентгенофлуоресцентного спектрометра, определить качественный и 

количественный состав образца. 

Содержание курса включает следующие разделы: Расшифровка 

рентгенофлуоресцентных спектров; устройство спектрометра; методы флуоресцентного 

анализа; теоретические основы рентгенофлуоресцентного анализа; техники безопасности; 

виды исследовательских образцов, качественный и количественный анализ и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) проводить экспертизу, полуколичественный анализ в области рентгенографии; 

2) организовывать техническую и экологическую безопасность производства на 

своём рабочем участке; 

3) устанавливать взаимосвязи между фазовым составом, структурой и свойствами 

материалов. 

4) использовать ядерно-физические методы для решения задач аналитического и 

промышленного анализа различных веществ с использованием современных 

информационных технологий; 

5) владеть основными физико-химическими методами анализа растворов солей и 

пищевых продуктов на содержание тяжелых металлов, антиокислителей, консервантов, 

пестицидов и т.д.; 

6) работать на наиболее распространенных аналитических приборах, выбирать 

метод анализа и прибор. 

 

The purpose of the course – to get acquainted with the theoretical foundations of x-ray 

fluorescence analysis, to study the device and the principle of action of the main nodes of the x-

ray fluorescence spectrometer, to determine the qualitative and quantitative composition of the 

sample. 

The content of the course includes the following sections: Decoding of x-ray fluorescence 

spectra; spectrometer device; methods of fluorescent analysis; theoretical foundations of x-ray 

fluorescence analysis; safety; types of research samples, qualitative and quantitative analysis, 

etc. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to carry out examination, semi-quantitative analysis in the field of radiography; 

2) to organize technical and ecological safety of production on the working site; 

3) establish the relationship between the phase composition, structure and properties of 

materials. 

4) to use nuclear-physical methods for solving problems of analytical and industrial 

analysis of various substances using modern information technologies; 

5) to know the basic physical and chemical methods of analysis of salt solutions and food 

products for the content of heavy metals, antioxidants, preservatives, pesticides, etc.; 

6) work on the most common analytical devices, choose the method of analysis and the 

device. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, химия, математика 

Физика, химия, математика 
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Physics, chemistry, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ұнтақты металлургия, ядролық отын алу негіздері,  

Порошковая металлургия, Основы получения ядерного топлива,  

Powder metallurgy, Fundamentals of nuclear fuel,  

 

Металдар мен силикаттар коррозиясы 

Коррозия металлов и силикатов 

Corrosion of metals and silicates  

Пәннің мақсаты – конструкциялық немесе басқа материалдар ретінде машина 

жасауда қолданылатын метал мен қорытпалардың химиялық және электрохимялық 

тоттануының теориялық негізінде, машина жасаумен студенттерді таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Металдардың тоттануының негізгі 

себептері. Тоттанған үрдістердің классификациясы. Химиялық тоттану. 

Электрохимиялық тоттану. Электрохимиялық тоттану үрдісінің кинематикасы мен 

термодинамикасы. Әртүрлі орталарда металдардың тоттануы. Металдардың электрондық 

потенциалы. Жоғары температуралы ауада металдардың тотығу кинетикасы. Ауада метал 

мен қорытпалардың ыстыққа төзімділігін үйрену. Электродтың поляризациясы мен 

деполяризациясы. Металдардың қышқылдық тоттануына температураның әсері. 

Тоттанған диаграммалар. Металдың тоттанып қирауының түрлері. Тоттануға сынау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) металл бетіндегі коррозиялық процестерді олардың маңызды физикалық-

химиялық қасиеттерінің кешені бойынша сандық сипаттау. 

2) әртүрлі жабдықты коррозиядан қорғау үшін қандай да бір әдістерді қолдануды 

негіздеу; 

3) коррозия жылдамдығының сандық көрсеткіштерін анықтау, қорғау әдістерін 

таңдау; 

4) коррозиялық сынақтарды жүргізу, оның ішінде металдың белгілі бір 

коррозиялық орталарда коррозиялық беріктігін анықтау; 

5) металл бұйымдарын коррозиядан қорғаудың түрлі нұсқаларын таңдау және 

негіздеу; 

6) металл бұйымдарын коррозиядан қорғаудың түрлі нұсқаларын таңдау және 

негіздеу. 

  

Цель дисциплины - ознакомление студентов машиностроителей с теоретическими 

основами химической и электрохимической коррозии металлов и сплавов, используемых 

в машиностроении в качестве конструкционных и других материалов. 

Содержание курса включает следующие разделы: Основные причины коррозии 

металлов. Классификация коррозионных процессов. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Термодинамика и кинетика процесса электрохимической 

коррозии. Коррозия металлов в различных средах. Электронные потенциалы металлов. 

Кинетика окисления металлов на воздухе при высоких температурах. Изучение 

жаростойкости металлов и сплавов на воздухе. Поляризация и деполяризация электродов; 

Влияние температуры на кислотную коррозию металлов; Коррозионные диаграммы. 

Виды коррозионных разрушений металлов. Коррозионные испытания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) количественно охарактеризовать коррозионные процессы на поверхности 

металла по комплексу их важнейших физико-химических свойств. 

2) обосновать применение тех или иных методов для защиты разного 

оборудования от коррозии; 

3) определить количественные показатели скорости коррозии, выбрать методы 

защиты; 

4) проводить коррозионные испытания, в том числе и определять коррозионную 

стойкость металла в определенных коррозионных средах; 

5) выбирать и обосновывать различные варианты защиты металлических изделий 

от коррозии; 
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6) выбирать и обосновывать различные варианты защиты металлических изделий 

от коррозии. 

 

The purpose of the discipline is to familiarize students of mechanical engineering with the 

theoretical foundations of chemical and electrochemical corrosion of metals and alloys used in 

mechanical engineering as structural and other materials. 

The content of the course includes the following sections: the Main causes of corrosion of 

metals. Classification of corrosion processes. Chemical corrosion. Electrochemical corrosion. 

Thermodynamics and kinetics of electrochemical corrosion process. Corrosion of metals in 

various media. Electronic potentials of metals. Kinetics of oxidation of metals in air at high 

temperatures. Study of heat resistance of metals and alloys in air. Polarization and 

depolarization of electrodes; temperature Effect on acid corrosion of metals; Corrosion 

diagrams. Types of corrosion destruction of metals. Corrosion test. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) quantitatively characterize the corrosion processes on the metal surface on the complex 

of their most important physical and chemical properties. 

2) justify the use of certain methods to protect different equipment from corrosion; 

3) determine the quantitative indicators of corrosion rate, choose protection methods; 

4) conduct corrosion tests, including determining the corrosion resistance of the metal in 

certain corrosive environments; 

5) choose and justify various options for the protection of metal products from corrosion; 

6) choose and justify different options for the protection of metal products from 

corrosion. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Материалдарды таңдау методологиясы, Өндірісті жобалау 

Методология выбора материалов, Проектирование производства 

The methodology of selection of materials, design of production 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Ұнтақты металлургия, ядролық отын алу негіздері, Плазма физикасына кіріспе 

Порошковая металлургия, Основы получения ядерного топлива, Введение в физику 

плазмы 

Powder metallurgy, Fundamentals of nuclear fuel, Introduction to plasma physics 

 

 

Материалдарды термиялық өңдеу  

Термическая обработка материалов  

Thermal processing of materials  

Пәннің мақсаты - машина жасауға қажетті технологиялық және эксплуатациялық 

қасиеттерге жету үшін материалдың құрамы мен құрылымын біле отырып, студенттерді 

материалдарды термиялық және химиялық-термиялық өңдеудің ғылыми және 

тәжірибелік негізімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: пәннің теориялық және 

практикалық негіздері, термиялық өңдеу теориясы негіздері, шынықтыру, күйдіру, 

ескірту, босаңдату, болаттарды (легірленген, конструкциялық, құрал-саймандық) 

термиялық өңдеу, химия- термиялық өңдеу және оның түрлері, түсті металдар мен 

қорытпаларды термиялық өңдеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) термиялық өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу; 

2) плазмалық өңдеудің технологиялық процестерінің жылдамдығы мен басқа 

параметрлеріне сыртқы факторлардың әсер ету сипаты мен бағытын бағалау; 

3) эксперименттік жағдайлардың деректері үшін зарядталған бөлшектер мен плазма 

будаларының параметрлерін бағалау; 

4) технологиялық режимдердің өзара байланысын және өңдеу сапасын талдау. 

 

Цель дисциплины- обучение студентов научным и практическим основам выбора 

термической и химико-термической обработки материалов с учетом их состава и 
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структуры для достижения эксплуатационных и технологических свойств, необходимых 

для машиностроения. 

Содержание курса включает следующие разделы:Теоретические и практические 

основы дисциплины, основы теории термической обработки, закалка, отжиг, старение, 

отпуск, термообработка сталей (легированные, конструкционные, инструментальные), 

химико-термическая обработка и ее виды, термообработка цветных металлов и сплавов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) разработать технологических процессов термической обработки; 

2) оценивать характер и направление влияния внешних факторов на скорость и 

другие параметры технологических процессов плазменной обработки; 

3) оценивать параметров пучков заряженных частиц и плазмы для данных 

экспериментальных условий; 

4) анализировать взаимосвязи технологических режимов и качества обработки. 

 

 The purpose of the discipline is to teach students the scientific and practical basics of the 

choice of thermal and chemical-thermal treatment of materials, taking into account their 

composition and structure to achieve operational and technological properties necessary for 

mechanical engineering. 

The content of the course includes the following sections: Theoretical and practical 

foundations of the discipline, the basics of the theory of heat treatment, hardening, annealing, 

aging, tempering, heat treatment of steels (alloy, structural, instrumental), chemical and thermal 

treatment and its types, heat treatment of non-ferrous metals and alloys. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to develop technological processes of heat treatment; 

2) to evaluate the nature and direction of the influence of external factors on the speed 

and other parameters of technological processes of plasma treatment; 

3) to estimate the parameters of charged particle and plasma beams for these experimental 

conditions; 

4) Analyze the relationship of technological modes and quality of processing. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Металдар мен қоспалардың физикалық және механикалық қасиеттері  

Физические и механические свойства металлов и сплавов  

Physical and mechanical properties of metals and alloys 

 

 

Плазма физикасына кіріспе 

Введение в физику плазмы 

Introduction to plasma physics 

Пәннің мақсаты – плазманың зарядталған компоненттерінің арасындағы кулон 

күшінің әсерімен әрекеттесетін заттың агрегаттық күйінің бір түрінен плазманың қасиеті 

туралы базалық білімді студентке беру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Физика плазмасы туралы негізгі түсінік. 

Плазмалық әдістердің түрлері. Плазманың термодинамикасы. Плазманың кинетикалық 

теориясының элементтері. Плазмада бөлшектердің соқтығысуы. Зарядтталған 

бөлшектердің электр және магнит өрісінде қозғалысы. Плазмада бөлшектердің Дрейфтік 

қозғалысы. Магниттік өрісте бөлшектердің қозғалысы. Магниттік гидродинамика. 

Термоядролық синтез. Плазмадағы толқындар. Плазмадағы негізгі физикалық үрдістер. 

Физика плазмасының қолданбалы мәселелері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) плазмадағы негізгі физикалық процестерді түсіну;  

2) өз білімін жазбаша және ауызша түрде баяндауға; 

3) өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыруға;; 
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4) эксперименттік жағдайлардың деректері үшін зарядталған бөлшектер мен плазма 

будаларының параметрлерін бағалау. 

 

Цель дисциплины  – дать студентам знания о базовых свойствах плазмы как одного 

из видов агрегатного состояния вещества с дальнодействующим кулоновским 

взаимодействием между заряженными компонентами плазмы. 

Содержание курса включает следующие разделы: Основные понятия физики 

плазмы. Виды плазменных методов. Термодинамика плазмы. Элементы кинетической 

теории плазмы. Столкновения частиц в плазме. Движение заряженных частиц в 

электрических и магнитных полях. Дрейфовое движение частиц в плазме. Движение 

частиц в магнитном поле. Магнитная гидродинамика. Термоядерный синтез. Волны в 

плазме. Основные физические процессы в плазме. Прикладные проблемы физики 

плазмы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основные физические процессы в плазме;  

2) излагать свои знания в письменной и устной форме; 

3) осуществлять исследовательскую деятельность в области своей 

профессиональной деятельности; 

4) оценивать параметров пучков заряженных частиц и плазмы для данных 

экспериментальных условий.  

 

The aim of the course is to give students knowledge about the basic properties of plasma 

as a type of aggregate state of matter with long-range Coulomb interaction between charged 

plasma components. 

The course content includes the following sections: Basic concepts of plasma physics. 

Types of plasma methods. Thermodynamics of plasma. Elements of the kinetic theory of 

plasma. Collisions of particles in plasma. Motion of charged particles in electric and magnetic 

fields. Drift motion of particles in plasma. Movement of particles in a magnetic field. 

Magnetohydrodynamics. Thermonuclear fusion. Waves in plasma. Basic physical processes in 

plasma. Applied problems of plasma physics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the basic physical processes in plasma;  

2) present their knowledge in writing and orally; 

3) to carry out research activities in the field of their professional activities; 

4) to estimate the parameters of charged particles and plasma beams for these 

experimental conditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  
Химия, физика, машина бөлшектері 

Химия, физика, детали машин 

Chemistry, physics, machine parts 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Металдар мен қоспалардың физикалық және механикалық қасиеттері  

Физические и механические свойства металлов и сплавов  

Physical and mechanical properties of metals and alloys 

 

 

Металдар мен қорытпалардың физикалық және механикалық қасиеттері 

Физические и механические свойства металлов и сплавов 

Physical and mechanical properties of metals and alloys  

Пәннің мақсаты - арнайы физикалық-механикалық сипаттағы материалдарды 

қолдана отырып, механикалық және физикалық қасиеттерді қалыптастыратын теориялық 

негізбен студентке білім беру, конструкциялық және функционалдық белгілеудегі 

металдар мен қорыпалардың механикалық және физикалық қасиетін анықтауды үйрету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Металдардың физикалық және 

механикалық қасиеті. Механикалық және физикалық қасиеттердің жалпы сипаттамасы. 

Қирау. Механикалық және физикалық қасиеттердің әдістері. Деформация, кернеу туралы 
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негізгі ұғымдар. Пластикалық деформация және жарықшақ процестер туралы 

дислокациялық ұғымдар. Кванттық теориясының элементтері, атом аралық түрлену. 

Материалдарды механикалық сынау. Материалдардың жылулық қасиеттері. 

Материалдардың электрлік қасиеттері. Материалдардың магниттік және оптикалық 

қасиеттері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыруға;; 

2) Материалдардың физикалық-механикалық қасиеттерін стандартты әдістермен 

анықтау; 

3) Металл және металл емес материалдардың жылу физикалық және электрлік 

қасиеттерін анықтау әдістерімен, беріктігі мен иілгіштігінің, бұзылу тұтқырлығының, 

жарықшаққа төзімділігінің, циклдік беріктігінің, тозуға төзімділіктің стандартты 

сипаттамаларын анықтау аспаптарымен, қондырғыларымен және әдістемелерімен 

механикалық сынақтар жүргізу; 

4) механикалық қасиеттердің сипаттамасын талдау. 

 

Цель дисциплины – дать студенту знания по теоретическим основам формирования 

механических и физических свойств, применение материалов с заданными физико-

механическими характеристиками, научить определению механических и физических 

свойств металлов и сплавов конструкционного и функционального назначения.  

Содержание курса включает следующие разделы: Физические и механические 

свойства металлов. Общая характеристика механических и физических свойств. 

Разрушение. Методы механических и физиеских испытаний. Основные понятия о 

напряжениях, деформациях. Дислокационные представления о процессах пластической 

деформации и разрушения. Элементы квантовой теории, типы межатомных связей. 

Механические испытания материалов. Теплофизические свойства материалов. 

Электрические свойства материалов. Магнитные и оптические свойства материалов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) осуществлять исследовательскую деятельность в области своей 

профессиональной деятельности; 

2) определять стандартными методами физико-механические свойства материалов; 

3)  проводить механических испытаний, приборами, установками и методиками 

определения стандартных характеристик прочности и пластичности, вязкости 

разрушения, трещиностойкости, циклической прочности, износостойкости, методами 

определения теплофизических и электрических свойств металлических и 

неметаллических материалов; 

4) анализировать характеристики механических свойств. 

 

The purpose of the discipline-to give the student knowledge on the theoretical 

foundations of the formation of mechanical and physical properties, the use of materials with 

specified physical and mechanical characteristics, to teach the definition of mechanical and 

physical properties of metals and alloys of structural and functional purpose.  

The course content includes the following sections: Physical and mechanical properties of 

metals. General characteristics of mechanical and physical properties. Destruction. Methods of 

mechanical and physical tests. Basic concepts of stress, strain. Dislocation representations of 

plastic deformation and fracture processes. Elements of quantum theory, types of interatomic 

bonds. 

Mechanical testing of materials. Thermophysical properties of materials. Electrical 

properties of materials. Magnetic and optical properties of materials. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to carry out research activities in the field of their professional activities; 

2) determine the standard methods of physical and mechanical properties of materials; 

3) carry out mechanical tests, instruments, installations and methods for determining the 

standard characteristics of strength and ductility, fracture toughness, crack resistance, cyclic 

strength, wear resistance, methods for determining the thermal and electrical properties of metal 

and non-metallic materials; 
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4) analyze the characteristics of mechanical properties. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, Математика, Химия 

Физика, Математика, Химия 

Physics, Mathematics, Chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Ядролық энергетиксының материалы мен технологиясы, Нанотехнологиялар 

Материалы и технологии ядерной энергетики, Нанотехнологии 

Materials and technology of power energy, Nanotechnology 

 

 

Материалдар құрылысының теориясы 

Теория строения материалов 

The theory of the structure of materials 

Пәннің мақсаты – болаттардың қасиеті мен құрылысын, қатты ерітінділердің және 

таза металдардың құрылымын, құрылысын студенттерге игерту. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Метал мен қорытпалардың 

атомдық-кристалдық құрылысы. Нақты металдардың құрылысы. Бос орындар. 

Түйінаралық атомдар. Ақаулар. Металдарды зерттеу әдістері. Таза металдардың 

кристалдануы. Құймада құрылымдық зонаның пайда болуы. Микросаңылаулар. Газ 

көпіршіктері. Ыстық пластикалық деформация. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Кәсіби қызметтің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау;  

2) өзінің кәсіби қызметін ұйымдастыруға;;  

3) материалдарды Атом деңгейінде олардың құрылысын ескере отырып сыныптау; 

4) әртүрлі материалдардың құрылымы мен қасиеттерінің математикалық 

модельдерін, сондай-ақ оларды өңдеу технологияларын жасау; 

5) жүйелердің, тепе-тең және тепе-тең емес фазалық өтпелердің тұрақты және 

тұрақсыз жай-күйінің шарттарын анықтау;  

6) конденсирленген жүйелерде болатын түрлі процестерді моделдеу. 

 

Цель дисциплины  - усвоение студентами знаний о строения материалов, о 

структуре чистых металлов, твердых растворов, строение и свойства сталей. 

Содержание курса включает следующие разделы: Атомно-кристаллическое 

строение металлов и сплавов. Строение реальных металлов. Вакансии. Межузельные 

атомы. Дислокации. Методы исследования металлов. Кристаллизация чистых металлов. 

Образование структурных зон в слитке. Микропоры. Газовые пузыри. Горячая 

пластическая деформация. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) формулировать цели и задачи профессиональной деятельности;  

2) организовывать свою профессиональную деятельность;  

3) классифицировать материалы с учетом их строения на атомном уровне; 

4) создавать математические модели строения и свойств различных материалов, а 

также технологий их обработки; 

5) определять условия устойчивого и неустойчивого состояния систем, 

равновесных и неравновесных фазовых переходов;  

6) моделировать различные процессы, происходящие в конденсированных 

системах. 

 

The purpose of the discipline-the assimilation of students knowledge about the structure 

of materials, the structure of pure metals, solid solutions, the structure and properties of steels. 

The content of the course includes the following sections: Atomic crystal structure of 

metals and alloys. The structure of real metals. Vacancies. Interstitial atoms. Dislocations. 

Methods of research of metals. Crystallization of pure metals. Formation of structural zones in 

the ingot. Micropores. Gas bubble. Hot plastic deformation. 

As a result of studying the discipline the student will: 
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1) formulate goals and objectives of professional activity;  

2) organize their professional activities;  

3) classify materials taking into account their structure at the atomic level; 

4) create mathematical models of the structure and properties of various materials, as well 

as technologies for their processing; 

5) determine the conditions of stable and unstable state of systems, equilibrium and non-

equilibrium phase transitions;  

6) simulate various processes occurring in condensed systems. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, Математика, Химия 

Физика, Математика, Химия 

Physics, Mathematics, Chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Ядролық энергетиксының материалы мен технологиясы, Нанотехнологиялар 

Материалы и технологии ядерной энергетики, Нанотехнологии 

Materials and technology of power energy, Nanotechnology 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 
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4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 

 

 

Металлургиялық өндірістердің аппараттары мен жабдықтары 

Аппараты и оборудование металлургических производств 

Apparatus and equipment of metallurgical production 

Пәннің мақсаты – металлургиядағы автоматты үрдістер, сондай-ақ металлургиялық 

өндіріс аппаратуралары туралы теориялық және практикалық білім алу. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Металлургиялық үрдістерді 

бақылаудың арнайы және физикалық-химиялық әдістері. Өлшеу және автоматты 

құрылғылардың негізгі элементтері. Қара және түсті металлургиядағы технологиялық 

процестер мен өндірістерді автоматтандыру және компьютерлендіру. Металлургиялық 

процестерді бақылаудың арнайы және физика-химиялық әдістері. Заттардың деңгейі мен 

шығынын өлшеуге арналған аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Металлургиялық процестің материалдық балансын құру және есептеу; 

2) Машина жасау бұйымдарын өндіруге арналған өнеркәсіптік жабдықты таңдау; 

3) кәсіптік қызметте технологиялардың жиі ауысуы жағдайында бағдарлану; 

4) студенттерді металлургиялық өндірісті автоматтандырудың теориялық және 

қолданбалы міндеттерін өз бетінше шешуге дайындау; 

5) Технологиялық процесті басқару және талдау; 

6) Объектіні басқару сапасын жақсарту жолдарын анықтау. 

 

Цель дисциплины – получить теоретические и практические знания об автоматических 

процессах в металлургии, а также аппаратурах металлургических производств. 

Содержание курса включает следующие разделы: Специальные и физико-

химические методы контроля металлургических процессов. Основные элементы 

измерительных и автоматических устройств. Автоматизация и компьютеризация 

технологических процессов и производств в черной и цветной металлургии. 
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Специальные и физико-химические методы контроля металлургических процессов. 

Устройство и принцип действия приборов для измерения уровня и расхода веществ. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) составлять и рассчитывать материальный баланс металлургического процесса; 

2) производить выбор промышленного оборудования для производства изделий 

машиностроения; 

3) ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

4) подготовить студентов к самостоятельному решению теоретических и 

прикладных задач автоматизации металлургического производства; 

5) управлять и анализировать технологический процесс; 

6) выявлять пути улучшения качества управления объектом. 

 

The purpose of the discipline-to obtain theoretical and practical knowledge about the 

automatic processes in metallurgy, as well as instruments of metallurgical production. 

The content of the course includes the following sections: Special and physico-chemical 

methods of control of metallurgical processes. The main elements of measuring and automatic 

devices. Automation and computerization of technological processes and productions in ferrous 

and nonferrous metallurgy. Special and physico-chemical methods of control of metallurgical 

processes. The device and the principle of operation of devices for measuring the level and flow 

of substances. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) compose and calculate the material balance of the metallurgical process; 

2) to make the choice of the industrial equipment for production of products of 

mechanical engineering; 

3) to be guided in the conditions of frequent change of technologies in professional 

activity; 

4) to prepare students for the independent solution of theoretical and applied problems of 

automation of metallurgical production; 

5) managing and analyzing the technological process; 

6) identify ways to improve the quality of facility management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Материалдарды термиялық өңдеу, металлургия 

Термическая обработка материалов, металлургия 

Heat treatment of materials, metallurgy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Материалдарды қысыммен және кесумен өңдеу, Жаңа материалдар 

Обработка материалов давлением и резанием, Новые материалы 

Material processing by pressure and cutting, New materials 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны: дінтанудың пәні мен құрылымы, дінтанудың діндік-теологиялық 

анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  
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3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 
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Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 

 

 

Түсті металдардың гидрометаллургиясы 

Гидрометаллургия цветных металлов 

Hydrometallurgy of non-ferrous metals 

Пәннің мақсаты - түсті металдар өндірісінде қолданылатын негізгі металлургиялық 

үрдістермен танысу. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: қорғасын және мырыш 

металлургиясы. Қорғасын агломератын қалпына келтіру. Мыс және никель 

гидрометаллургиясы. Түсті металдардың кендері мен минералдары. Сульфидті, тотыққан 

және аралас кендер, олардың табиғатта таралуы. Түсті металлургияда қолданылатын 

флюстер. Металдарды кендерден алу принциптері мен тәсілдері, металдарды тазарту 

негіздері. Негізгі пирометаллургиялық процестердің сипаттамасы (күйдіру, балқыту, 

дистилляция). Гидрометаллургиялық процестердің физика-химиялық негіздері. Түсті 

металлургияның штейндері олардың құрамы мен қасиеттері.   

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) Өндірістік процестерді басқару және ұйымдастырудың ақпараттық жүйелерін 

меңгеру; 

2) Алгоритмдер құру және металлургиялық есептерді жүргізу, шолулар мен 

аналитикалық есептерді дайындау; 

3) технологиялық есептеулерді орындау, негізгі жабдықтарды таңдау, оның ішінде 

ЭЕМ және физикалық модельдеу принциптерін пайдалана отырып; 

4) ірілендірілген конструкциялық есептерді, материалдық және жылу балансын 

есептеуді жүргізу; 

5) процесті басқару, технологияның тиімділігін арттыру бойынша технологиялық 

негізделген шешімдер қабылдау; 

6) түсті металдар металлургиясы бойынша техникалық әдебиетті өз бетінше зерттеу 

және талдау. 

 

Цель дисциплины - знакомство с основными металлургическими процессами, 

используемыми в производстве цветных металлов. 

Содержание курса включает следующие разделы: Металлургия свинца и цинка. 

Восстановительная плавка свинцового агломерата. Гидрометаллургия меди и никеля. 

Руды и минералы цветных металлов. Сульфидные, окисленные и смешанные руды, их 

распространение в природе. Флюсы, применяемые в цветной металлургии. Принципы и 

способы получения металлов из руд, основы рафинирования металлов. Характеристика 

основных пирометаллургических процессов (обжиг, плавка, дистилляция). Физико-

химические основы гидрометаллургических процессов. Штейны цветной металлургии их 

состав и свойства.   

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) владеть информационными системами управления и организации 

производственных процессов; 

2) составлять алгоритмы и проводить металлургические расчеты, подготавливать 

обзоры и аналитические отчеты; 

3) выполнять технологические расчеты, выбор основного оборудования, в том 

числе с использованием ЭВМ и принципов физического моделирования; 

4) проводить укрупненные конструкционные расчеты, расчет материального и 

теплового баланса; 

5) принимать технологически обоснованные решения по управлению процессом, 

повышению эффективности технологии; 

6) самостоятельно изучать и анализировать техническую литературу по 

металлургии цветных металлов. 
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The purpose of the discipline-familiarity with the basic metallurgical processes used in 

the production of non-ferrous metals. 

The course content includes the following sections: metallurgy of lead and zinc. 

Reductive smelting lead sinter. Hydrometallurgy of copper and Nickel. Ores and minerals of 

non-ferrous metals. Sulfide, oxidized and mixed ores, their distribution in nature. Fluxes used in 

non-ferrous metallurgy. Principles and methods of obtaining metals from ores, bases of metal 

refining. Characteristics of the main pyrometallurgical processes (firing, melting, distillation). 

Physical and chemical bases of hydrometallurgical processes. The mattes of nonferrous 

metallurgy in their composition and properties.   

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) own information systems of management and organization of production processes; 

2) create algorithms and conduct metallurgical calculations, preparation of reviews and 

analytical reports; 

3) perform technological calculations, the choice of the main equipment, including the 

use of computers and the principles of physical modeling; 

4) to carry out the enlarged structural calculations, calculation of material and thermal 

balance; 

5) make technologically sound decisions on process management, technology efficiency 

improvement; 

6) independently study and analyze technical literature on metallurgy of non-ferrous 

metals. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Физика, математика, материалдарды термиялық өңдеу 

Физика, математика, термическая обработка материалов 

Physics, mathematics, heat treatment of materials 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Сутекті энергетика, Нанотехнологиялар 

Водородная энергетика, Нанотехнологии 

Hydrogen Energy, Nanotechnology 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Курстың мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны: Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің Жолдауы; 

Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; Қазақстандағы саяси 

жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан халқының рухани дамуының 

мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі құндылығы ретінде; "Атамекен" 

бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және ғылым; жалпыұлттық рәміздер 

(символдар), "Қазақстанның киелі орындары" бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс 

Қазақстан аумағының киелі нысандары: семантикалық талдау; "Рухани Қазына" 

бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 
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6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель курса: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 
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As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 
Саясаттану-Әлеуметтану, Психология, Философия 

Политология-Социология, Психология, Философия 

Political science-Sociology, Psychology, Philosophy 

 

 

Сирек және шашыраңқы элементтер металлургиясы 

Металлургия редких и рассеянных элементов 

Metallurgy of rare and dispersed elements 

Пәннің мақсаты - сирек металдар металлургиясының негіздерін, металлургиялық 

шикізатты және өндіріс қалдықтарын кешенді өңдеу тәсілдерін оқып үйрену. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: баяу балқитын металдардың 

жіктелуі.  Вольфрамның негізгі қасиеттері және қолдану аумағы. Минералдар және 

вольфрам кен орындары. Молибденнің негізгі қасиеттері және қолдану аумағы. 

Молибден минералдары және кен орындары. Молибденитті концентраттарды өңдеу 

тәсілдері. Процестерді аппаратуралық безендіру. Концентраттарды ашу өнімдерін өңдеу. 

Тантал мен ниобийді бөлу және қоспалардан тазарту. Металл тантал және ниобий алу 

технологиясы. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) нақты жағдайларда бар сирек металды шикізатты өңдеудің оңтайлы 

технологиясын таңдау; 

2) түсті металлургияның бастапқы минералды шикізатын оны сирек металдарды 

алып кешенді қайта өңдеу тұрғысынан бағалау; 

3) Сирек металл өнеркәсібі ерекшелігіне сәйкес жабдықты таңдау; 

4) баяу балқитын және шашыраған металдар шикізатын өңдеудің технологиялық 

процестерін талдау; 

5) түсті, сирек және асыл металдар металлургиясындағы технологиялық 

процестерді жүзеге асыру және түзету; 

6) түсті, сирек және асыл металдар өндірісінің технологиялық процестерін жүзеге 

асыру үшін жабдықтарды таңдауды негіздеу. 

 

Цель дисциплины - изучение основ металлургии редких металлов, способов 

комплексной переработки металлургического сырья и отходов производства. 
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Содержание курса включает следующие разделы: Классификация тугоплавких 

металлов.  Основные свойства вольфрама и области применения. Минералы и 

месторождения вольфрама. Основные свойства молибдена и области применения. 

Минералы молибдена и месторождения. Способы переработки молибденитовых 

концентратов. Аппаратурное оформление процессов. Переработка продуктов вскрытия 

концентратов. Разделение тантала и ниобия и очистка от примесей. Технология 

получения металлических тантала и ниобия. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) выбирать оптимальную технологию переработки редкометального сырья из 

существующих в конкретных условиях; 

2) оценивать исходное минеральное сырье цветной металлургии с точки зрения 

комплексной переработки его с извлечением редких металлов; 

3) выбирать оборудование в соответствии со спецификой редкометальной 

промышленности; 

4) анализировать технологические процессы переработки сырья тугоплавких и 

рассеянных металлов; 

5) осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии 

цветных, редких и благородных металлов; 

6) обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов производства цветных, редких и благородных металлов. 

 

The purpose of discipline-the study of the basics of metallurgy of rare metals, methods 

of complex processing of metallurgical raw materials and waste products. 

The course content includes the following sections: Classification of refractory metals.  

The main properties of tungsten and applications. Minerals and deposits of tungsten. The main 

properties of molybdenum and applications. Molybdenum minerals and deposits. Methods for 

processing molybdenum concentrates. Hardware design processes. Processing of products of 

opening concentrates. Separation of tantalum and niobium and purification from impurities. 

Technology of production of metal tantalum and niobium. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) choose the optimal technology for processing of rare metal raw materials from 

existing in specific conditions; 

2) evaluate the initial mineral raw materials of non-ferrous metallurgy from the point of 

view of its complex processing with the extraction of rare metals; 

3) choose the equipment according to the specifics of the rare metal industry; 

4) to analyze technological processes of processing of raw materials of refractory and 

scattered metals; 

5) implement and adjust technological processes in metallurgy of non-ferrous, rare and 

precious metals; 

6) justify the choice of equipment for the implementation of technological processes of 

production of non-ferrous, rare and precious metals. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Құю өндірісінің заманауи технологиялары, Жаңа материалдар 

Современные технологии литейного производства, Новые материалы 

Modern technologies of foundry production, New Materials 

 

 

Сутекті энергетика  

Водородная энергетика 

Hydrogen energy 

Курстың мақсаты - сутекті энергетика туралы студенттерде түсінік қалыптастыру 

және сутекті-оттектік (ауа) отын элементтері бойынша жұмыс дағдысын игерту. 
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Пәннің мазмұны: Энергетика және отын. Көздер мен қорлар. Отынның жаңа 

түрлері. Сутекті энергетика қондырғыларын өндіру кезіндегі физика-химиялық үрдістер. 

Сутекті энергетика үшін болашақ материалдары. Сутекті энергетика үшін заманауи 

материалдар дайындау технологиялары. Сутегі энергияны аккумуляторлау, тасымалдау 

және қолдану ретінде. Отындық элементтер. Сутегіні өндіру және оны сақтау 

қондырғылары. Отын элементтеріне арналған машиналар. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) сутегіні сақтау және тасымалдау кезінде негізгі әдістерді қолдану; 

2) энергетика жүйесінің құрамына кіретін элементтерді есептеудің және таңдаудың 

инженерлік әдістерін қолдану;  

3) элементтердің, батареялардың, генераторлардың және электрхимиялық 

энергоқондырғылардың оптимизациялық есебін жүргізу;  

4) энергетикалық ресурстарды бағалаудың негізгі әдістерін қолдану; 

5) әртүрлі энергетикалық құрылғылардағы физика-химиялық әсерлерді бағалау 

және талдау; 

6) табиғи судың құрамын, қасиеттерін және технологиялық көрсеткіштерін, суды 

тазарту тәсілдерін бағалау;  

7) жаңартылатын энергия көздерінің әлеуетін бағалау. 

8) әртүрлі электр станцияларының артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау 

және бағалау. 

 

Цель курса - понимание студентами основ водородной энергетики и получения 

навыков работы с водород-кислородными (воздушными) топливными элементами. 

Содержание курса включает следующие разделы: Энергетика и топливо. 

Источники и запасы. Новые виды топлива. Физико-химические процессы при 

производстве устройств водородной энергетики. Перспективные материалы для 

водородной энергетики. Технологии изготовления современных материалов для 

водородной энергетики. Водород в качестве средства для аккумулирования, 

транспортировки и потребления энергии. Топливные элементы. Производство водорода и 

устройства для его хранения. Машины на топливных элементах. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) использовать основные методы при хранения и транспортировки водорода; 

2) применять инженерные методы расчета и выбора элементов, входящих в 

состав разрабатываемой системы энергетики;  

3) проводить оптимизационные расчеты элементов, батарей, генераторов и 

электрохимических энергоустановок;  

4) использовать основные методы оценки энергетических ресурсов; 

5) оценивать и анализировать физико-химические эффекты в различных 

энергетических устройствах; 

6) оценивать состав, свойства и технологические показатели природной воды, 

способы очистки воды;  

7) оценивать потенциал возобновляемых источников энергии; 

8) анализировать и оценивать достоинства и недостатки различных 

электростанций. 

 

The aim of the course is to understand the basics of hydrogen energy by students and to 

gain skills in working with hydrogen-oxygen (air) fuel cells. 

The course content includes the following sections: Energy and fuel. Sources and 

reserves. New fuel. Physical and chemical processes in the production of hydrogen energy 

devices. Promising materials for hydrogen energy. Manufacturing technologies of modern 

materials for hydrogen energy. Hydrogen as a means for energy storage, transportation and 

consumption. Fuel cell. Hydrogen production and storage devices. Cars on fuel cells. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) use basic methods for storage and transportation of hydrogen; 

2) apply engineering methods of calculation and selection of elements that are part of the 

developed energy system;  
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3) carry out optimization calculations of cells, batteries, generators and electrochemical 

power plants;  

4) use the basic methods of energy resources assessment; 

5) evaluate and analyze physical and chemical effects in various energy devices; 

6) to evaluate the composition, properties and technological parameters of natural water, 

methods of water purification;  

7) assess the potential of renewable energy sources. 

8) analyze and evaluate the advantages and disadvantages of various power plants. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе және диплом алдыңдағы  іс-тәжірибе 

Производственная практика и преддипломная практика.  

Manufacturing practices and pre-diploma practice 

 

 

Материалдардың бетін плазмалық өңдеу 

Плазменная обработка поверхности материалов 

Plasma surface treatment of materials  

Курстың мақсаты - студенттерді материалдарды өңдеудің радиациялық және 

плазмалық технологияларының физикалық негіздерімен, вакуумдық жүйелер мен 

плазмалық жабдықтарды жобалау негіздерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: құрылыс материалдарын өңдеуге арналған арнайы плазмалық 

генераторлар. Аз өлшемді бұйымдарды өңдеуге арналған шығарылған доғамен қысылған 

плазмалық генераторлар. Электрмагнит көлігі бар плазмотрондар. Құрылыс индустриясы 

кәсіпорындарында плазмалық өңдеу процестерін тәжірибелік-өнеркәсіптік іске асыру. 

Силикатты кірпішті өңдеуге арналған плазмалық қондырғы. Айналмалы плазмохимиялық 

реакторда миниральды талшықты алу. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) плазманың негізгі сипаттамалары мен параметрлерін түсіну;  

2) плазманың қатты денемен өзара әрекеттесу процесін зерттеу кезінде 

математикалық талдау әдістерін қолдану;  

3) өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыру. 

4) плазма бөлшектерінің қозғалыс жылдамдығын бағалау;  

5) плазмалық өңдеудің технологиялық процестерінің жылдамдығы мен басқа 

параметрлеріне сыртқы факторлардың әсер ету сипаты мен бағытын бағалау;  

6) зарядталған бөлшектер мен плазма будаларының параметрлерін бағалау; 

7) технологиялық режимдер мен өңдеу сапасының өзара байланысын талдау; 

  

Цель курса - ознакомить студентов с физическими основами радиационных и 

плазменных  технологий обработки материалов, с основами проектирования вакуумных 

систем и плазменного оборудования. 

Содержание курса включает следующие разделы: Специализированные плазменные 

генераторы для обработки строительных материалов. Плазменные генераторы с обжатой 

вынесенной дугой для обработки малоразмерных изделий. Плазмотроны с 

электрмагнитным транспортом дуги. Опытно-промышленная реализация процессов 

плазменной обработки на предприятиях стройиндустрии. Плазменная установка для 

обработки силикатного кирпича. Получение минирального волокна во вращабщемся 

плазмохимическом реакторе. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) понять основные характеристики и параметры плазмы;  

2) применять методы математического анализа при изучении процесса 

взаимодействия плазмы с твердым телом;  
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3) осуществлять исследовательскую деятельность в области своей 

профессиональной деятельности; 

4) оценивать скорости движения частиц плазмы;  

5) оценивать характер и направление влияния внешних факторов на скорость и 

другие параметры технологических процессов плазменной обработки;  

6) оценивать параметров пучков заряженных частиц и плазмы; 

7) анализировать взаимосвязи технологических режимов и качества обработки. 

 

 The aim is to acquaint students with the physical basics of radiation and plasma 

technologies of materials processing, with the basics of designing vacuum systems and plasma 

equipment. 

The content of the course includes the following sections: Specialized plasma generators 

for processing building materials. Plasma generators with compressed arc made to handle small 

products. The plasma torch with electromagnetic arc transport. Pilot - industrial implementation 

of plasma treatment processes in the construction industry. Plasma system for processing of 

silica brick. Preparation of mineral fiber in a rotating plasma chemical reactor. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) understand the main characteristics and parameters of plasma;  

2) apply methods of mathematical analysis in the study of the interaction of plasma with a 

solid body;  

3) to carry out research activities in the field of their professional activities; 

4) estimating the velocities of plasma particles;  

5) to evaluate the nature and direction of the influence of external factors on the speed and 

other parameters of the technological processes of plasma treatment;  

6) estimation of parameters of charged particle and plasma beams; 

7) analyze the relationship of technological regimes and processing quality. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе және диплом алдыңдағы  іс-тәжірибе 

Производственная практика и преддипломная практика.  

Manufacturing practices and pre-diploma practice 

 

 

Желдік энергетиканың материалы мен технологиясы 

 Материалы и технологии ветровой энергетики 

Materials and technology of wind power 

«Желдік энергетиканың материалы мен технологиясы» пәні материалтанушыларды 

дайындауға арналған кәсіби модулге жатады. 

Мақсаты - жылулық және электрлік энергияның дәстүрлі көздерінен талап етлетін 

шығындарды азайту мақсатында қолданылатын құрылғыларды таңдау, шешудің негізгі 

сызбасын, шоғырлану әдісін, энергияның баламалы түрлерін (күн, жел және т.б.) 

қолданудың негізгі үрдістерін үйрету. 

Пәннің мазмұны: Энергетика: Жаңа ғасыр. Энергияны өндірісі кезіндегі қоршаған 

ортаға кері әсерді талдау. Жел энергиясы. Ресурстар. Қолдану нұсқалары. Жел 

энергиясын қолдану кезіндегі автономды нысандардың энергиямен қамтаасыз ету 

сызбасы.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) турбиналардың, жел генераторларының, желден энергия алу циклдерінің 

физикалық жұмыс принциптерін түсіндіру; 

2) дәстүрлі емес энергия көздері мен қайталама энергия ресурстарының әлеуетін 

бағалауды жүргізу; 
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3) гидро және жел ресурстары бойынша қазіргі заманғы отандық және шетелдік 

ақпараттық қамтамасыз етуді пайдалану;  

4) жел энергетикалық қондырғылардың параметрлерін таңдау бойынша қазіргі 

заманғы отандық және шетелдік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану;  

5) өндірісте дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 

мүмкіндігін бағалау. 

 

Цель курса - обучить основным принципам использования альтернативных видов 

энергии (солнечной, ветровой, и т.д.), способам аккумулирования, основным схемам 

решения, подбору оборудования с целью снижения затрат на потребляемую от 

традиционных источников электрическую и тепловую энергию. 

Содержание курса включает следующие разделы: Энергетика: новая эпоха. Анализ 

вредного воздействия на окружающую среду при производстве энергии. Ветровая 

энергия. Ресурсы. Варианты использования. Схемы энергообеспечения автономных 

объектов при использовании солнечной энергии. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) объяснять физические принципы работы турбин, ветрогенераторов, циклов 

получения энергии от ветра; 

2) производить оценку потенциала нетрадиционных источников энергии и 

вторичны энергоресурсов; 

3) использовать современное отечественное и зарубежное информационное 

обеспечение по гидро- и ветровым ресурсам;  

4) использовать современное отечественное и зарубежное программное 

обеспечение по выбору параметров ветроэнергетических установок;  

5) оценивать возможность использования на производстве нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

 

The purpose of the course is to teach the basic principles of using alternative energy 

(solar, wind, etc.), methods of accumulation, the basic schemes of solutions, selection of 

equipment in order to reduce the cost of electricity and heat consumed from traditional sources. 

The content of the course includes the following sections: Energy: a new era. Analysis of 

the harmful effects on the environment in the production of energy. Wind energy. Resources. 

Use case. Schemes of power supply of Autonomous objects using solar energy. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) explain the physical principles of turbines, wind turbines, wind power cycles; 

2) assess the potential of non-traditional energy sources and secondary energy resources; 

3) use modern domestic and foreign information support on hydro-and wind resources;  

4) use modern domestic and foreign software to select the parameters of wind power 

plants;  

5) to assess the possibility of using non-traditional and renewable energy sources in 

production. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Ядролық энергетика, Сутекті энергетика 

Ядерная энергетика, Водородная энергетика 

Nuclear power engineering, Hydrogen Energy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе және диплом алдыңдағы  іс-тәжірибе 

Производственная практика и преддипломная практика.  

Manufacturing practices and pre-diploma practice 
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Материалдарды қысыммен және кесумен өңдеу 

Обработка материалов давлением и резанием 

Treatment of materials by cutting and pressure 

Курстың мақсаты - дайындамалар мен дайын бұйымдарды алу үшін металдарды 

қысыммен өңдеу процестерін зерттеу, кәсіптік қызметте энергия жасау объектілерін 

жобалау және пайдалану кезінде осы білімдерді одан әрі қолдану үшін процестердің 

оңтайлы схемасы мен режимдерін таңдау болып табылады.  

Пәннің мазмұны: Құю өндірісінің негіздері. Металдарды қысыммен өңдеу 

технологиясы. Дайындамаларды Дәнекерлеумен өндіру технологиясы. Металл кесетін 

станоктар. Токарлық өңдеу, Қолданылатын станоктар мен аспаптар. Сүргілеу және 

қашау. Саңылауларды бұрғылау, ұңғылау. Фрезерлеу, қолданылатын құрал және 

станоктар.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) материалдардың сипаттамасы және оларды өңдеу тәсілдері бойынша анықтамалық 

деректерді пайдалану;  

2) кесу режимдерін есептеуді жүргізу; 

3) зерттеу және эксперименталды қызметті, оның ішінде материалдардың химиялық 

және фазалық құрамын, құрылымы мен қасиеттерін анықтау бойынша ұйымдастыру; 

4) кесу құралдарының конструктивтік элементтерін анықтау; 

5) негізгі технологиялық уақытты, кесу құралының параметрлерін және кесу 

жылдамдығын анықтау; 

6) металдарды өңдеудің заманауи технологиялық әдістерін тәжірибеде қолдану;  

7) материалдардың қасиеттерін сандық және сапалық анықтау үшін зертхана 

жабдығын пайдалану;  

8) материал сапасын талдау және бағалау, материал қасиеттерін зертханалық 

анықтау әдістерімен. 

 

Цель курса– является изучение процессов обработки металлов давлением для 

получения заготовок и готовых изделий, выбор оптимальной схемы  и режимов 

процессов, для дальнейшего применения этих знаний при проектировании и 

использовании объектов энергомашиностроения в профессиональной деятельности.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основы литейного производства. 

Технология обработки металлов давлением. Технология производства заготовок сваркой. 

Металлорежущие станки. Токарная обработка, применяемые станки и инструменты. 

Строгание и долбление. Сверление, зенкерование. Фрезерование, применяемый 

инструмент и станки.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) использовать справочными данными по характеристикам материалов и 

способам их обработки;  

2) производить расчеты режимов резания; 

3) организовывать исследовательскую и экспериментальную деятельность, в том 

числе по определению химического и фазового состава, структуры и свойств материалов; 

4) определять конструктивные элементы режущих инструментов; 

5) определять основное технологическое время, параметры режущего инструмента 

и скорость резания; 

6) использовать на практике современные технологические методы обработки 

металлов;  

7) использовать оборудование лаборатории для количественного и качественного 

определения свойств материалов;  

8) анализировать и оценить анализа качества материала, методиками 

лабораторного определения свойств материала.  

 

 The purpose of the course - is to study the processes of metal forming to obtain blanks 

and finished products, the choice of the optimal scheme and modes of processes for further 

application of this knowledge in the design and use of power engineering in professional 

activities.  
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The course content includes the following sections: foundry Basics. Technology of metal 

forming. Technology of production of blanks by welding. Cutting machine. Turning, applied 

machines and tools. Planing and chiseling. Drilling, countersinking. Milling, tools and machines 

used.  

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) use reference data on the characteristics of materials and methods of their processing;  

2) to make calculations of cutting modes; 

3) organize research and experimental activities, including the determination of chemical 

and phase composition, structure and properties of materials; 

4) to determine the structural elements of cutting tools; 

5) determine the main process time, cutting tool parameters and cutting speed; 

6) to use in practice modern technological methods of metal processing;  

7) use laboratory equipment for quantitative and qualitative determination of material 

properties;  

8) analyze and evaluate the analysis of the quality of the material, laboratory methods for 

determining the properties of the material. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе және диплом алдыңдағы  іс-тәжірибе 

Производственная практика и преддипломная практика.  

Manufacturing practices and pre-diploma practice 

 
 

Күн энергетикасының материалы мен технологиясы 

Материалы и технологии солнечной энергетики 

Materials and technology of solar energy 

 Курстың мақсаты - жылулық және электрлік энергияның дәстүрлі көздерінен талап 

етлетін шығындарды азайту мақсатында қолданылатын құрылғыларды таңдау, шешудің 

негізгі сызбасын, шоғырлану әдісін, энергияның баламалы түрлерін (күн, жел және т.б.) 

қолданудың негізгі үрдістерін үйрету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Энергетика: Жаңа ғасыр. 

Энергияны өндірісі кезіндегі қоршаған ортаға кері әсерді талдау. Күн энергиясы. 

Ресурстар. Қолдану нұсқалары. Күн энергиясын қолдану кезіндегі автономды 

нысандардың энергиямен қамтаасыз ету сызбасы.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) энергетикалық ресурстарды бағалаудың негізгі әдістерін қолдану;  

2) объектілерді электрмен жабдықтау сұлбаларын оңтайландыруды орындау; 

3) электр станцияларының негізгі параметрлерін есептеу және талдау;  

4) Әртүрлі электр станцияларының артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау 

және бағалау; 

5) өнеркәсіптік кәсіпорындардың отын-энергетикалық баланстарын құру және 

талдау;  

6) өнеркәсіп салаларында энергия пайдаланудың тиімділігін бағалау; 

7) энергия үнемдеу және энергия пайдалану саясатының тиімсіз орындалуының 

салдарын бағалау. 

 

Цель курса - обучить основным принципам использования альтернативных видов 

энергии (солнечной, ветровой, и т.д.), способам аккумулирования, основным схемам 

решения, подбору оборудования с целью снижения затрат на потребляемую от 

традиционных источников электрическую и тепловую энергию 

Содержание курса включает следующие разделы: Энергетика: новая эпоха. Анализ 

вредного воздействия на окружающую среду при производстве энергии. Солнечная 
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энергия. Ресурсы. Варианты использования. Схемы энергообеспечения автономных 

объектов при использовании солнечной энергии. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) использовать основные методы оценки энергетических ресурсов;  

2) выполнять оптимизации схем электроснабжения объектов; 

3) выполнять расчет и анализ основных параметров электростанций;  

4) анализировать и оценивать достоинства и недостатки различных 

электростанций; 

5) составлять и анализировать топливно-энергетические балансы промышленных 

предприятии;  

6) оценивать эффективность энергопользования в отраслях промышленности; 

7) оценивать последствия неэффективного выполнения политики 

энергосбережения и энергопользования. 

 

The purpose of the course-to teach the basic principles of alternative energy (solar, wind, 

etc.), methods of accumulation, the basic schemes of solutions, selection of equipment in order 

to reduce the cost of consumed from traditional sources of electrical and thermal energy 

The content of the course includes the following sections: Energy: a new era. Analysis of 

the harmful effects on the environment in the production of energy. Solar energy. Resources. 

Use case. Schemes of power supply of Autonomous objects using solar energy. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) use the basic methods of energy resources assessment;  

2) perform optimization of power supply schemes of objects; 

3) perform calculation and analysis of the main parameters of power plants;  

4) analyze and evaluate the advantages and disadvantages of different power plants; 

5) compile and analyze the fuel and energy balances of industrial enterprises;  

6) to assess the efficiency of energy use in industries; 

7) to assess the consequences of inefficient implementation of energy saving and energy 

use policies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе және диплом алдыңдағы  іс-тәжірибе 

Производственная практика и преддипломная практика.  

Manufacturing practices and pre-diploma practice 

 

 

Құю өндірісінің заманауи технологиялары 

Современные технологии литейного производства 

Modern technologies of foundry production 

 Пәннің мақсаты-қара және түсті металдар мен қорытпалардың құймаларын өндіру 

кезінде ең төменгі еңбек және материалдық шығындар жоғары сапада құюдың әр түрлі 

тәсілдерімен қазіргі заманғы технологиялық шешімдерді зерттеу.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Құю өндірісінің негіздері. Құю 

өндірісіндегі жабдықтың рөлі. Құю жабдығы, жабдықтың түрлері мен мақсаты. Құю 

пішінін жасауға арналған айлабұйымдар мен құралдарды таңдау. Құюдың арнайы 

тәсілдеріне арналған жабдық. Қысыммен құю жабдығы. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) құймаларды алу үшін оңтайлы технологиялық шешімдерді таңдау;  

2) зерттеу қызметі барысында түрлі субъектілермен өзара іс-қимылды ұйымдастыру;  

3) қажетті физика-механикалық және пайдалану қасиеттері бар сапалы құймаларды 

алу мүмкіндігін анықтау; 
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4) шойыннан, болаттан және түсті металл қорытпаларынан жасалған құймаларды 

қабық қалыптарға, металл қалыптарға, қысыммен, балқытылатын үлгілер бойынша 

дайындау технологиясын қолдану;  

5) зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру;  

6) учаскелерде технологиялық жабдықтарды орналастыру тиімділігін бағалау. 

 

Цель дисциплины –изучение современных технологических решений при 

производстве отливок их черных и цветных металлов и сплавов различными способами 

литья при минимальных трудовых и материальных затратах с высоким качеством.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основы литейного производства. 

Роль оснастки в литейном производстве. Литейная оснастка, виды и назначение оснастки. 

Выбор приспособлений и инструмента для изготовления литейной формы. Оснастка для 

специальных способов литья. Оснастка литья под давлением.   

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) выбирать оптимальные технологические решения для получения отливок;  

2) организовывать взаимодействие с различными субъектами в ходе 

исследовательской деятельности;  

3) определять возможность получения качественных отливок с требуемыми 

физико- механическими и эксплуатационными свойствами; 

4) применять технологию изготовления отливок из чугуна, стали и сплавов 

цветных металлов в оболочковые формы, в металлических формах, под давлением, по 

выплавляемым моделям;  

5) осуществлять работы по исследованию;  

6) оценивать эффективность размещения технологического оборудования на 

участках. 

 

The purpose of the discipline –the study of modern technological solutions in the 

production of castings of ferrous and non-ferrous metals and alloys by various methods of 

casting with minimal labor and material costs with high quality.  

The course content includes the following sections: foundry Basics. The role of tooling in 

foundry. Casting tooling, types and purpose of tooling. Selection of devices and tools for the 

manufacture of molds. Tooling for special casting methods. Tooling injection molding.   

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to choose the optimal technological solutions for the production of castings;  

2) to organize interaction with various subjects in the course of research activities;  

3) determine the possibility of obtaining high-quality castings with the required physical, 

mechanical and operational properties; 

4) to apply technology of production of castings from cast iron, steel and alloys of non-

ferrous metals in shell forms, in metal forms, under pressure, on the smelted models;  

5) carry out research work;  

6) to evaluate the effectiveness of the placement of technological equipment on the sites. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе және диплом алдыңдағы  іс-тәжірибе 

Производственная практика и преддипломная практика.  

Manufacturing practices and pre-diploma practice 

 
 

Сәулеленудің затпен өзара әрекеті 

Взаимодействие излучения с веществом 

The interaction of radiation with substance 

Пәннің мақсаты - радиациалық физиканың теориялық негізін студенттерге игерту, 

радиациялық металтанудың негізгі тәжірибелік әдістерімен және затқа сәуленің әсер ету 
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түрімен таныстыру. Студенттерде әленің заманауи физикалық суреті мен ғылыми 

көзқарас қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Соқтығысу кинематикасы. 

Серпімді ыдырау. Координатаның зертханалық сызбасы. Серпімсіз соқтығысу 

кинематиксы. Релятивистік емес серпімді ыдырау. Релятивистік кинематикалық серпімді 

ыдырау. Өзара әрекеттесу қимасы. Өзара әрекеттің макроскопиялық қимасы. 

Дифференциалдық қима. Орта өлшемді есептеу. Ыдырау қимасы мен энергияның 

жұтылуы. Қиманың пайда болуы. Өзара әрекеттің макроскопиялық коэффициенті. 

Зарядталған бөлшектердің серпімді соқтығысуы. Кеплер есебі. Резерфорд формуласы. 

Серпімді ыдыраудың кванттық теориясының элементтері. Электрондар мен 

позитрондардың серпімді ыдырауының ерекшелігі. Дельта электроны. Бете-Блоха 

формуласы. Тығыздық эффектісі. Энергияның толық жойылуы. Шағылысу 

коэффициенті. Томсон формуласы. Заряд жүйесімен электромагниттік толқындардың 

ыдырауы. Когерентті және когерентті емес ыдырау. Комптон эффектісі. Фотоэффект. 

Электрондық-позитрондық будың пайда болу эффектісі.Фотоядролық реакция. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) түрлі табиғаттағы сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуінің іргелі негіздерін 

түсіну; 

 2) көздің берілген параметрлері бойынша кез келген түрдегі сәулелену өрісінің 

сипаттамасын есептеу; 

3) иондаушы сәулелену өрістерін есептеу үшін қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін қолдану; 

4) әртүрлі түрдегі радионуклидтердің белсенділігін өлшеу тәсілдерін анықтау; 

5) статистикалық критерийлерді пайдалана отырып, өлшеу нәтижелерін талдау. 

 

Цель дисциплины - освоение студентами теоретических основ радиационной 

физики, знакомство с главными экспериментальными методами радиационного 

металловедения и с видами воздействия излучения на вещество. 

Содержание курса включает следующие разделы: Кинематика столкновений. 

Упругое рассеяние (нерелятивистский случай). Лабораторная система координат. 

Нерелятивистское упругое рассеяние. Релятивистская кинематика упругого рассеяния. 

Кинематика неупругих столкновений. Сечения взаимодействия. Микроскопическое 

сечение взаимодействия. Дифференциальные сечения. Вычисление средних величин. 

Сечения рассеяния и поглощения энергии. Преобразование сечений. Макроскопические 

коэффициенты взаимодействия. Упругие столкновения заряженных частиц. Задача 

Кеплера. Формула Резерфорда. Элементы квантовой теории упругого рассеяния. 

Особенности упругого рассеяния электронов и позитронов. Дельта электроны.. Формула 

Бете-Блоха. Эффект плотности. Полные потери энергии. Коэффициенты отражения. 

Формула Томсона. Рассеяние электромагнитных волн системой зарядов. Когерентное и 

некогерентное рассеяние. Эффект Комптона. Фотоэффект. Эффект образования 

электронно-позитронных пар. Фотоядерные реакции.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) понимать фундаментальные основы взаимодействия излучений различной 

природы с веществом; 

2) рассчитывать характеристики поля излучения любого вида по заданным 

параметрам источника; 

3) применять пакеты прикладных программ для расчета полей ионизирующих 

излучений; 

4) определять способы измерения активности радионуклидов различного типа; 

5) анализировать результаты измерений, пользуясь статистическими критериями. 

 

The purpose of discipline is mastering by the students theoretical fundamentals of 

radiation physics, acquaintance with the main experimental methods of the physics of radiation 

and types of radiation exposure to the substance. 

The course content includes the following sections: collision Kinematics. Elastic 

scattering (nonrelativistic case). Laboratory coordinate system. Nonrelativistic elastic scattering. 
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Relativistic kinematics of elastic scattering. Kinematics of inelastic collisions. Cross-section of 

interaction. Microscopic cross-section of the interaction. Differential cross section. Calculation 

of averages. Energy dissipation and absorption cross sections. Transformation of sections. 

Macroscopic coefficients of interaction. Elastic collisions of charged particles. Kepler's 

Problem. Rutherford Formula. Elements of the quantum theory of elastic scattering. Features of 

elastic scattering of electrons and positrons. Delta electrons.. The Beta-Flea Formula. Density 

effect. Total energy loss. Reflection coefficient. Thomson's Formula. Scattering of 

electromagnetic waves by a charge system. Coherent and incoherent scattering. Compton effect. 

Photoeffect. Effect of formation of electron-positron pairs. Photonuclear reaction.  

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to understand the fundamental foundations of the interaction of radiation of different 

nature with matter; 

2) calculate the characteristics of the radiation field of any kind according to the specified 

parameters of the source; 

3) use application software packages to calculate ionizing radiation fields; 

4) to determine the methods of measuring the activity of radionuclides of various types; 

5) analyze measurement results using statistical criteria. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Ядролық реакторлар, Радиациялық материалтану 

Ядерные реакторы, Радиационное материаловедение 

Nuclear reactors, Radioactive Materials 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 
Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

Research 

 

 

Нанотехнологиялар 

Нанотехнологии 

Nanotechnology 

Пәннің мақсаты – наноматериалдар мен нанотехнологиялар туралы ұғымдардың 

негізімен студенттерді таныстыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Наноматериалдардың түрлері. 

Көміртекті нанотүтікшелер. Бу фазасынан нанобөдшектер алу әдістері. Сұйық ортада 

нанобөлшектер алу жолдары. Жасанды наноформа түзілу. Зоналық 

нанотехнологиялардың әдістері. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) нанотехнологияларды жүзеге асыру саласында ақпараттық дереккөздерді 

талдауды орындау; 

2) өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыру; 

3) наноматериалдардың құрылымы, құрамы және қасиеттері арасында байланыс 

жүргізу; 

4) материалтануда нанотехнологияларды жүзеге асыру әдістерін қолдану; 

5) нанотехнологияларды дамытудың жетістіктері мен үрдістерін талдау; 

6) нанотехнологияларды жүзеге асыру саласында ақпараттық дереккөздерді талдау; 

7) қазіргі заманғы наноматериалдардың құрылымын, құрамын және қасиеттерін 

болжау. 

 

Цель дисциплины: ознакомлении студентов с основными представлениями о 

наноматериалах и нанотехнологиях.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основные типы наноматериалов. 

Углеродные нанотрубки. Методы получения наночастиц из паровой фазы. Методы 

получения наночастиц в жидких средах. Искуственное наноформа образование. Методы 

зондовой нанотехнологии. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  
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1) выполнять анализ информационных источников в области реализаций 

нанотехнологии; 

2) осуществлять исследовательскую деятельность в области своей 

профессиональной деятельности; 

3) проводить связь между структурой, составом и свойствами наноматериалов; 

4) использовать методы реализации нанотехнологии в материаловедении; 

5) анализировать достижения и тенденции развития нанотехнологии;  

6) анализировать информационных источников в области реализаций 

нанотехнологии; 

7) прогнозировать структуру, состав и свойства современных наноматериалов. 

 

The purpose of the course: to familiarize students with the basic concepts of 

nanomaterials and nanotechnology.  

The content of the course includes the following sections: the Main types of 

nanomaterials. Carbon nanotubes. Methods for obtaining nanoparticles from the vapor phase. 

Methods for obtaining nanoparticles in liquid media. Artificial nanoform education. Methods of 

probe nanotechnology. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) perform analysis of information sources in the field of nanotechnology 

implementations; 

2) to carry out research activities in the field of their professional activities; 

3) to make a connection between the structure, composition and properties of 

nanomaterials; 

4) to use methods of realization of nanotechnology in materials science; 

5) analyze the achievements and trends of nanotechnology;  

6) analyze information sources in the field of nanotechnology implementations; 

7) predict the structure, composition and properties of modern nanomaterials. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, Химия, Математика 

Физика, Химия, Математика 

Physics, chemistry, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

Research 

 

Ядролық қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау 

Ядерная безопасность и технология хранения ядерных отходов 

Nuclear safety and nuclear waste storage technology  

Пәннің мақсаты: зарядталған бөлшектер мен ядролардың ағының алу үшін базалық 

қондырғылар ретінде үдеткіштер физикасы мен техникасының негізгі білімін алу; 

ядролық физикада және ғылым мен техниканың іргелес салаларындағы зарядталған 

бөлшектер мен ядролардың ағының және үдеткіштерді ғылыми және қолданбалы 

қолданудың негізгі бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Жаңа ядролық отынды қабылдау, сақтау 

және реакторға сақтау. Өңделген ядролық отынды қауіпсіз сақтауды қамтамасыз ету. 

Өндіруші зауыттан кассета жиинының құрамдас бөліктерін жеткізу. Транспорттық 

контейнер. Кіру бақылау. Іліспе құжаттама. Жаға ядролық отынды ұзақ сақтау. Ұстап 

тұру  қауыздары. Сақтау кезіндегі ядролық отынның қажетті критикалығын қастамасыз 

ету. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) радиациялық қауіпсіздік қағидаларын, стандарттарды, техникалық шарттарды, 

қауіпсіздік талаптарын және басқа да нормативтік құжаттарды көрсету; 

2) ядролық және радиациялық қауіпсіздікті, қоршаған ортаға әсерді бағалауды 

жүргізу;  

3) дозиметриялық аспаптарда өлшеу жүргізу; 
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4) сәулелену дозаларын есептеу әдістемесін пайдалану;  

5) сәулеленуден қорғаудың оңтайлы тәсілдерін таңдау;  

6) алынған теориялық білімді ядролық қауіпсіздік саласындағы қазіргі 

проблемаларға өз көзқарасын жасау және ұсыну үшін пайдалану; 

7) радиациялық апат болған жағдайда персоналдың іс-әрекетін ұйымдастыру;  

8) авариялық жағдайды, радиациялық қауіптілік дәрежесін өз бетінше бағалау; 

9) радиациялық апаттар туралы ақпаратты талдау. 

 

Цель дисциплины - приобретение  знаний  основ  физики  и  техники 

ускорителей как базовых установок для получения пучков заряженных частиц и ядер; 

ознакомление с основными направлениями научного и прикладного применения 

ускорителей  и  пучков  заряженных  частиц  и ядер в ядерной физике и 

смежных областях науки и техники; 

Содержание курса включает следующие разделы:  Приемка, хранение и загрузка в 

реакторы свежего ядерного топлива. Обеспечение безопасности хранения отработанного 

ядерного топлива. Доставка составных частей комплекта кассет с завода-изготовителя. 

Транспортный контейнер. Входной контроль. Сопроводительная документация. 

Длительное хранение свежего ядерного топлива. Бассейны выдержки. Обеспечение 

необходимой подкритичности ядерного топлива при хранении.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  
1) демонстрировать принципы радиационной безопасности, стандартов, 

технических условий, требований безопасности и других нормативных документов; 

2) проводить оценку ядерной и радиационной безопасности, воздействия на 

окружающую среду;  

3) проводить измерения на дозиметрических приборах; 

4) использовать методики расчета доз излучения;  

5) выбирать оптимальные способы защиты от излучений;  

6) использовать полученные теоретические знания для создания и представления 

своего взгляда на существующие проблемы в сфере ядерной безопасности; 

7) организовывать действия персонала в случаях возникновения радиационной 

аварии;  

8) самостоятельно оценивать аварийной ситуации, степень радиационной 

опасности; 

9) анализировать информацию о радиационных авариях. 

 

The purpose of the discipline - the acquisition of knowledge of the basics of physics and 

technology of accelerators as the basic units for producing beams of charged particles and 

nuclei; familiarization with the main directions of scientific and applied applications of 

accelerators and beams of charged particles and nuclei in nuclear physics and related fields of 

science and technology; 

The content of the course includes the following sections: Acceptance, storage and 

loading of fresh nuclear fuel into reactors. Ensuring the safety of spent nuclear fuel storage. 

Delivery of components of a set of cassettes from the manufacturer. Transport container. 

Incoming inspection. Accompanying documentation. Long-term storage of fresh nuclear fuel. 

Cooling pond. Ensuring the necessary subcriticality of nuclear fuel during storage.  

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate the principles of radiation safety, standards, specifications, safety 

requirements and other regulatory documents; 

2) to assess nuclear and radiation safety, environmental impact;  

3) measurements for dosimetric devices; 

4) use methods for calculating radiation doses;  

5) choose the best ways to protect against radiation;  

6) use the theoretical knowledge to create and present their views on existing problems in 

the field of nuclear safety; 

7) to organize actions of personnel in cases of radiation accident;  

8) independently assess the emergency situation, the degree of radiation hazard; 
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9) analyze information about radiation accidents. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Машина бөлшектері, Стандарттау, метрология және сертификациялау 

Детали машин, Стандартизация, метрология и сертификация 

Machinery, Standardization, Metrology and Certification 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

Research 

 

 

Машина бөлшектері 

Детали машин 

Machinery  

Пәннің мақсаты - арнайы қасиеттерге ие және техникалық жабдықталған машина 

бөлшектерін жобалау, құрастыру және  қолдануға байланысты сұрақтармен танысу. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Машина бөлшектерінің 

қосындылары. Әр түрлі жүктеме кезіндегі бұранда өзекшесінің қаттылығын есептеу. 

Пісірілген қосындылар. Механикалық берілістер. Тісті берілістер материалдары мен 

оларды термиялық өңдеу. Рұқсат етілген контактілі кернеу және иілудің рұқсат етілген 

кернеуі. Тізбектік берілістер. Біліктер, мойынтіректер, муфталар. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыру;  

2) материалды таңдау, бөлшектің немесе түйіннің конструкциясы мен өлшемін 

негіздеу, оларды өңдеу, сайып келгенде өңделетін конструкцияның технологиялылығы 

мен сенімділігін қамтамасыз ету; 

3) машина жасау құрылымдарын талдау әдістерін қолдану; 

4) машина бөлшектері мен тораптарын есептеудің стандартты әдістерін қолдану; 

5) берілген техникалық шарттар бойынша машиналардың бөлшектері мен 

тораптарын анықтамалық әдебиетті, жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалана 

отырып жобалау; 

6) машина бөлшектері мен тораптарын есептеу және жобалау үшін компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану; 

7) механикалық машиналардың беріктігін тексеру;  

8) нормативтік анықтамалық әдебиетті қолдана отырып, машиналардың бөлшектері 

мен тораптарын бағалау; 

9) нақты бөлшектердің, тораптардың және машиналардың жұмыс жағдайын талдау. 

 

Цель дисциплины - ознакомление с вопросами, связанными с проектированием, 

конструированием и эксплуатацией деталей машин их  специфическими особенностями и 

техническим оснащением. 

Содержание курса включает следующие разделы: Соединения деталей машин. 

Расчеты на прочность стержня винта при различных случаях нагружения. Сварные 

соединения. Механические передачи. Материалы и термообработка материалов зубчатых 

передач. Допускаемые контактные напряжения и допускаемые напряжения изгиба. 

Цепные передачи. Валы, подшипники, муфты. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 

1) осуществлять исследовательскую деятельность в области своей 

профессиональной деятельности;  

2) выбирать материал, обосновывать конструкцию и размеры детали или узла, их 

обработку, обеспечивая в конечном итоге технологичность и надежность 

разрабатываемой конструкции; 

3) применять методы анализа машиностроительных конструкций; 

4) применять стандартные методы расчета деталей и узлов машин; 

5) проектировать детали и узлы машин по заданным техническим условиям с 

использованием справочной литературы, средств автоматизации проектирования; 
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6) использовать компьютерные программы для расчета и проектирования узлов и 

деталей машин; 

7) проверять прочность механически машин;  

8) оценивать деталей и узлов машин, используя нормативно справочную 

литературу; 

9) анализировать условия работы конкретных деталей, узлов и машин. 

 

The purpose of the discipline-familiarization with the issues related to the design, 

construction and operation of machine parts their specific features and technical equipment. 

The content of the course includes the following sections: Connections of machine parts. 

Calculations on the strength of the screw rod in various cases of loading. Welded joint. 

Mechanical transmission. Materials and heat treatment of gear materials. Allowable contact 

stresses and allowable bending stresses. Chain drive. Shafts, bearings, couplings. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to carry out research activities in the field of their professional activities;  

2) to choose the material, to justify the design and dimensions of the part or Assembly, 

their processing, providing ultimately manufacturability and reliability of the developed design; 

3) apply methods of analysis of engineering structures; 

4) apply standard methods for calculating machine parts and components; 

5) design parts and components of machines according to specified specifications using 

reference literature, design automation tools; 

6) use computer programs to calculate and design components and machine parts; 

7) inspect mechanical machines;  

8) evaluate parts and components of machines, using normative reference literature; 

9) analyze the working conditions of specific parts, components and machines. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Математика, физика, информатика 

Математика, физика, информатика 

Mathematics, physics, computer science 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

Research 

 

 

Ядролық энергетикасының материалы мен технологиясы 

Материалы и технологии ядерной энергетики 

Materials and technology of power energy  

Пәннің мақсаты - Қазақстаның ядролық энергетикасы саласын ағымдағы жай-

күйімен, қазіргі заманғы газ турбина пайдалану, құрылымы мен жұмыс үрдісімен; 

стратегиясы және энергетикалық даму болашағымен студенттерді таныстыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Энергетикалық қауіпсіздік ұғымы. 

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру. Энергетиканың экологиялық 

мәселелері. Машинаөңдеудегі энергетикалық проблемалар.  Жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалану,  ерекшеліктері мен болашағы. Шағын су электр қондырғылары. Күн 

энергиясы. Жел энергиясы. Геотермалдық электр станциялары. Биомасса энергиясы. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) атом ядросы физикасының элементтерін, ядролық физиканың негізгі заңдарын, 

ядролық реакциялар мен ядролық айналуларды, элементарлық бөлшектердің 

детекторлары мен үдеткіштерін түсіну; 

2) энергетикалық ресурстарды бағалаудың негізгі әдістерін қолдану;  

3) әртүрлі энергетикалық объектілердің тиімділігін олардың жекелеген 

тораптарының тиімділігі бойынша қолда бар мәліметтер бойынша анықтау; 

4) зерттеу қызметі барысында түрлі субъектілермен өзара іс-қимылды 

ұйымдастыру; 



56 

 

5) Әртүрлі электр станцияларының, оның ішінде АЭС-ның артықшылықтары мен 

кемшіліктерін бағалау;  

6) ядролық энергетика саласындағы бірегей жұмыстарды және оның даму 

перспективаларын талдау; 

7) әртүрлі мақсаттағы газ турбиналы қондырғылардың сұлбаларын талдау. 

 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с современным состоянием ядерной 

энергетики в Казахстана; с принципом действия, конструкцией и рабочим процессом 

современных газотурбинных установок; с принципом действия, конструкцией и рабочим 

процессом современных парогазовых установок; стратегией и перспективами развития 

энергетики . 

Содержание курса включает следующие разделы: Понятие энергетической 

безопасности. Энергосбережение и энергетическая эффективность. Экологические 

проблемы энергетики. Проблемы энергетического машиностроения. Особенности и 

перспективы использования возобновляемых источников энергии. Малые ГЭС. 

Солнечная энергия. Энергия ветра. Геотермальные электростанции. Энергия биомассы. 

Низкопотенциальное тепло. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 
1) понимать элементы физики атомного ядра, основные законы ядерной физики, 

ядерные реакции и ядерные превращения, детекторы и ускорители элементарных частиц; 

2) использовать основные методы оценки энергетических ресурсов;  

3) определять эффективность различных энергетических объектов по имеющимся 

сведениям по эффективности их отдельных узлов; 

4) организовывать взаимодействие с различными субъектами в ходе 

исследовательской деятельности; 

5) оценивать достоинства и недостатки различных электростанций, в том числе 

АЭС;  

6) анализировать оригинальные работы в области ядерной энергетики и перспектив 

ее развития; 

7) анализировать схемы газотурбинных установок различного назначения. 

  

The purpose of the course is to familiarize students with the current state of nuclear 

energy in Kazakhstan; with the principle of operation, design and workflow of modern gas 

turbine plants; with the principle of operation, design and workflow of modern steam and gas 

plants; strategy and prospects of energy development . 

The content of the course includes the following sections: the Concept of energy security. 

Energy saving and energy efficiency. Environmental problems of energy. Problems of power 

engineering. Features and prospects of renewable energy. small hydroelectric power. Solar 

energy. Wind energy. Geothermal power plant. Biomass energy. Low-potential heat. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) understand the elements of nuclear physics, the basic laws of nuclear physics, nuclear 

reactions and nuclear transformations, detectors and accelerators of elementary particles; 

2) use the basic methods of energy resources assessment;  

3) to determine the efficiency of various energy facilities according to available 

information on the efficiency of their individual units; 

4) to organize interaction with various subjects in the course of research activities; 

5) assess the advantages and disadvantages of various power plants, including nuclear 

power plants;  

6) analyze original work in the field of nuclear energy and prospects for its development; 

7) analyze schemes of gas turbine units for various purposes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 
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Научно-исследовательская работа 

Research 

 

 

Жаңа материалдар 

Новые материалы 

New materials 

Пәннің мақсаты - эксплуатация шарттарында материалдардың күйін бағалауға 

беретін білімді беру, керекті қасиет пен құрылымды алу мақсатында және бұйымның 

ұзақтылығы мен жоғары сенімділігін қамтамасыз ететін материалдың өзін және оны 

өңдеудің түрін дұрыс таңдау 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Қиын балқитын металдар мен 

қорытпалар. Титан және оның қорытпалары. Сирек және сирек жер металдар мен 

олардың қорытпалары. Өткішгіш және жартылай өткізгіш материалдар. Магнитті 

материалдар. Реактор машина жасаудағы конструкциялық материалдар. Ұнтақтық және 

композоциялық материалдар. Қыш және аморфты материалдар. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) өзінің кәсіби қызметі саласында зерттеу қызметін жүзеге асыру; 

2) материалдың түрін сыртқы сипаттамалары бойынша анықтау; 

3) қорытпалар мен жаңа материалдардың сипаттамаларын зерттеуге сынау жүргізу;  

4) құрылыс материалдарының жаңа түрлерін қолдана отырып, объектілерде жұмыс 

жүргізудің жаңа ұйымдастыру нысандарын пайдалану; 

5) материалдарға сыртқы ортаның әсер ету шарттарын талдау;  

6) пайдалану және өндіріс жағдайларын талдау нәтижесінде материалдың мінез-

құлқын бағалау және болжау;  

7) өндіріске материалдарды алу мен өңдеудің жаңа прогрессивті технологияларын 

енгізу. 

 

Цель дисциплины - дать знания, позволяющие оценивать поведение материалов в 

условиях эксплуатации, правильно выбирать материал и технологию его обработки с 

целью получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и 

долговечность изделий. 

Содержание курса включает следующие разделы: Тугоплавкие металлы и их 

сплавы. Титан и его сплавы. Редкие и редкоземельные металлы и их сплавы. 

Проводниковые и полупроводниковые материалы. Магнитные материалы. 

Конструкционные материалы реакторного машиностроения. Порошковые и 

композиционные материалы. Керамика и аморфные материалы. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 
1) осуществлять исследовательскую деятельность в области своей 

профессиональной деятельности; 

2)  определить по внешним характеристикам вид материала; 

3) проводить испытания на изучение характеристик сплавов и новых материалов;  

4) использовать новые организационные формы производства работ на объектах с 

применением новых видов строительных материалов; 

5)  анализировать условия воздействия внешней среды на материалы;  

6) оценивать и прогнозировать поведение материала в результате анализа условий 

эксплуатации и производства;  

7) внедрять в производство новые прогрессивные технологии получения и 

обработки материалов. 

 

The purpose of the discipline-to give knowledge to assess the behavior of materials in 

service, to choose the right material and technology of its processing in order to obtain a given 

structure and properties that provide high reliability and durability of products. 

The content of the course includes the following sections: Refractory metals and their 

alloys. Titanium and its alloys. Rare and rare earth metals and their alloys. Conductor and 
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semiconductor materials. Magnetic material. Structural materials of reactor engineering. Powder 

and composite materials. Ceramics and amorphous materials. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to carry out research activities in the field of their professional activities; 

2) determine the external characteristics of the type of material; 

3) conduct tests to study the characteristics of alloys and new materials;  

4) to use new organizational forms of work at the facilities with the use of new types of 

construction materials; 

5) analyze the conditions of environmental impact on materials;  

6) evaluate and predict the behavior of the material as a result of the analysis of operating 

conditions and production;  

7) to introduce into production new progressive technologies of reception and processing 

of materials. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, Химия, Математика 

Физика, Химия, Математика 

Physics, chemistry, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

Research 

 

 

Электр энергетикасында қолданылатын материалдар 

Материалы используемые в электроэнергетики 

Materials used in power industry 

Пәннің мақсаты-студенттердің электр механикасы мен электр техникалық 

жабдықтардың даму негіздері мен үрдістері бойынша білім алуы. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: электр энергетикалық жүйелер мен 

желілер; - энергиямен жабдықтау; - жүктеме теориясының негіздері; электр 

жабдықтарының қызмет ету мерзімін болжау; жоғары кернеу техникасы; электр 

энергетикалық жүйелерді релелік қорғау және автоматтандыру; электр энергетикалық 

жүйелер мен желілерді сынау; электр машиналарын сынау; электр және электрондық 

аппараттарды сынау; электр энергетикалық жүйелер мен желілердің жұмыс режимдерін 

есептеу; электрмен жабдықтау жүйелерін есептеу; электр машиналарын есептеу; 

электротехникадағы және электр энергетикадағы ақпараттық компьютерлік 

технологиялар және басқару. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) зерттеу қызметі барысында жүйелік тәсіл негіздерін қолдану; 

2) электр энергетикалық жүйелер мен желілердің жабдықтарын пайдалану және 

таңдау;  

3) энергетикалық ресурстарды бағалаудың негізгі әдістерін, тұрақты және айнымалы 

токтың сызықты және сызықты емес электр тізбектерін талдау және модельдеу әдістерін 

қолдану;  

4) электр станцияларының негізгі параметрлерін талдау; 

5) электржетектің механикалық бөлігінің схемасының жалпыланған есебін жүргізу. 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по основам и тенденциям 

развития электромеханики и электротехнического оборудования. 

Содержание курса включает следующие разделы: электроэнергетические системы 

и сети; энергоснабжение; основы теории надѐжности; прогнозировании срока службы 

электрического оборудования; техника высоких напряжений; релейная защита и 

автоматизации электроэнергетических систем; испытания электроэнергетических систем 

и сетей; испытания электрических машин; испытания электрических и электронных 

аппаратов; расчѐт режимов работы электроэнергетических систем и сетей; расчѐт систем 

электроснабжения; расчѐт электрических машин; расчѐт электрических и электронных 
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аппаратов; информационные компьютерные технологии и управление в электротехнике и 

электроэнергетике. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 
1) применять основы системного подхода в ходе исследовательской деятельности; 

2) эксплуатировать и производить выбор оборудования электроэнергетических 

систем и сетей;  

3) использовать основные методы оценки энергетических ресурсов, методы 

анализа и моделирования линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и 

переменного тока;  

4) анализировать основных параметров электростанций; 

5) производить обобщенные расчеты схемы механической части электропривода. 

 

The purpose of the discipline-the acquisition of knowledge by students on the basics and 

trends of electromechanics and electrical equipment. 

The course content includes the following topics: power systems and networks; energy 

supply; fundamentals of the theory of reliability; prediction of service life of electric equipment; 

high-voltage; relay protection and automation of electric power systems; testing of electrical 

power systems and networks; testing of electrical machinery; tests of electric and electronic 

apparatus; resct operation modes of electric power systems and networks; resct power systems; 

electrical machines racct; resct electrical and electronic devices; information computer 

technologies and management in electrical engineering and power industry. 

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to apply the basics of a systematic approach in the course of research activities; 

2) to operate and make the choice of the equipment of electric power systems and 

networks;  

3) to use the basic methods of energy resources estimation, methods of analysis and 

modeling of linear and nonlinear electric circuits of direct and alternating current;  

4) analyze the main parameters of power plants; 

5) to make generalized calculations of the scheme of the mechanical part of the electric 

drive. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

Research 

 

 

Ұнтақты металлургия 

Порошковая металлургия 

Рowder metallurgy 

Пәннің мақсаты - композициялық материалдар мен ұнтақты металлургия 

облысында жоғары деңгейде терең білім алу және дағдыны иелену.   

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Механикалық және физикалық-

химиялық әдістермен металл ұнатақтарын өңдіру. Метал ұнтақтарының химиялық, 

физикалық және технологиялық қасиеттері. Ұнтақты қалыптастыру. Ұнтақты біріктіру. 

Ұнтақты материалдардың қасиеттері, құрылымы және технологиясы. Ұнтақты 

материалдар. Композициялық материалдар. Композиттер классификациясы. 

Дисперсиялы-нығайтатын композиттер. Талшықты композиттер. Көпқабатты 

композиттер.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) зерттеу қызметі барысында түрлі субъектілермен өзара іс-қимылды 

ұйымдастыру;  

2) зерттеу қызметі барысында жүйелік тәсіл негіздерін қолдану; 
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3) жаңа зерттеу әдістерін және іргелі білімді пайдалана отырып, өз қызметі 

саласында қажетті мәліметтерді анықтау; 

4) берілген қасиеттері бар материалдар дизайнының жаңа теориялық тәсілдері мен 

принциптерін жасау және қазіргі материалтану саласындағы іргелі міндеттерді шешу;  

5) ұнтақты және композициялық материалдарды алу және қолдану процестерінің 

теориялық және қолданбалы мәселелерін шешу; 

6) алынған нәтижелерді талдау. 

 

Цель дисциплины: приобретение глубоких знаний и практических навыков в 

области порошковой металлургии и композиционных материалов на высоком научном 

уровне. 

Содержание дисциплины: Производства металлических порошков: механические и 

физико-химические методы. Свойства металлических порошков: химические, физические 

и технологические свойства. Формирование порошков. Спекание порошков. Технология, 

структура и свойства порошковых материалов. Порошковые материалы. 

Композиционные материалы. Классификация композитов. Дисперсно-упрочненные 

композиты. Волокнистые композиты. Многослойные композиты.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 
1) организовывать взаимодействие с различными субъектами в ходе 

исследовательской деятельности;  

2) применять основы системного подхода в ходе исследовательской деятельности; 

3) определять необходимые данные в сфере своей деятельности с использованием 

новейших методов исследования и фундаментальных знаний;  

4) вырабатывать новые теоретические подходы и принципы дизайна материалов с 

заданными свойствами и решать фундаментальные задачи в области современного 

материаловедения;  

5) решать теоретические и прикладные проблемы процессов получения и 

применения порошковых и композиционных материалов; 

6) анализировать полученные результаты. 

 

The purpose of the discipline: the acquisition of deep knowledge and practical skills in 

the field of powder metallurgy and composite materials at a high scientific level. 

Content of discipline: Production of metal powders: mechanical and physico-chemical 

methods. Properties of metal powders: chemical, physical and technological properties. 

Formation of powders. Sintering of powders. Technology, structure and properties of powder 

materials. Powder material. Composite material. Classification of composites. Dispersion-

strengthened composites. Fibrous composites. Multilayer composites.  

As a result of the development of this discipline the student will: 

1) to organize interaction with various subjects in the course of research activities;  

2) apply the basics of a systematic approach in research activities; 

3) determine the necessary data in the field of its activities using the latest research 

methods and fundamental knowledge;  

4) develop new theoretical approaches and principles of design of materials with desired 

properties and solve fundamental problems in the field of modern materials science;  

5) to solve theoretical and applied problems of processes of obtaining and application of 

powder and composite materials; 

6) analyze the results. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  
Химия, физика, машина бөлшектері 

Химия, физика, детали машин 

Chemistry, physics, machine parts 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

Research 


