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6В11201 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі  

6В11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

6В11201 – Life safety and environmental protection 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«ТЖ кезінде қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі », 

«Еңбекті қорғау» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  « 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды при ЧС», «Охрана 

труда» 

General educational disciplines for educational trajectories: « Life safety and 

environmental protection in emergencies », «Labour protection» 

 

1.  

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 

«ТЖ кезінде қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі », 

«Еңбекті қорғау»  траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:« Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды при ЧС», «Охрана труда» 

Basic disciplines for educational trajectories: « Life safety and environmental 

protection in emergencies », «Labour protection» 

 

2. 3

2 

TAK-1202 

BZh-1202 

LS-1202 

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі  

Безопасность жизнедеятельности  

Life safety 

5 ZhE-1202 

OE-1202 

GE-1202 

Жалпы экология 

Общая экология 

General ecology 
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3. 4

3 

OEEKI-1203 

 

IOBTZh-1203 

 

ESLS-1203 

Өміртіршілік ету мен еңбек қауіпсіздігін 

инженерлік қамтамасыз ету 

Инженерное обеспечение безопасности труда и 

жизнедеятельности 

Engineering support and life safety 7 

TKBAF-1203 

 

FHAZP -1203 

FIS-1203 

Табиғатты қорғау бойынша аппараттардың 

физикасы мен химиясы 

Физика и химия аппаратов по защите природы 

Fundamentals of industrial safety 

4. 5

4 

ТZhKA-1204 

MRLChS-

1204 

MWPE-1204 

ТЖ кезінде адамдармен жұмыс істеу 

менеджменті 

Менеджмент в работе с людьми при ЧС 

Managment in working with people in emergencies 

5 

 
TZhSKB-

1204 

NTSUR-1204 

 

RTSRM-1204 

Техникалық жүйелердің сенімділігі мен қауіп-

қатерді басқару 

Надежность технических систем и управление 

риском 

The reliability of technical systems and risk 

management 

5. 6

5 

MNBK-2205 

OMBB-2205 

FMBS-2205 

Микробиология негіздері мен биологиялық 

қауіпсіздік 

Основы микробиологии и биологическая 

безопасность 

Fundamentalsof Microbiologyand biological safety 
 

5 

KE-2205 

PE – 2205 

AE-2205 

Қолданбалы экология 

Прикладная экология 

Applied ecology 

               

6 

OS-2206 

PS-2206 

LH-2206 

Өндірістік санитария 

Производственная санитария 

Labor health 
5 

OSEG-2206 

PSGT-2206 

PSOH-2206 

Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасы 

Производственная санитария и гигиена труда 

Production sanitation and occupational health 

6. 7

7 

ADK-3207 

PMP – 3207 

FA-3207 

Алғашқы дәрігерлік көмек 

Первая медицинская помощь 

First aid 

5 
KOLKO-3207 

 

IKZOS – 3207 

 

CCCE-3207 

Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың 

өзгеруі 

Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды 

Chenge of climate and contamination of enviroment  

7. 7

8 

TZhSZh-3208 

SSOChS-3208 

 

SSFE-3208 

Төтенше жағдайлардағы стандарттар жүйесі 

Система стандартов в области чрезвычайных 

ситуаций 

System of standards in the field of emergency  

5 
KOEKN-3208 

 

NAOTO-3208 

 

RAOSE-3208 

Қоршаған ортаны және еңбекті қорғаудың 

нормативті аспектілері 

Нормативные аспекты охраны труда и окружащей 

среды 

Regulatory aspects of occupational safety and the 

environment 

8. 9

9 

KTUOK-3209 

OPPZ-3209 

NHPA-3209 

Қауіпті табиғи үрдістер және олардан қорғану 

Опасные природные процессы и защита от них 

Natural hazards and protection against them 
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AEK-3209 

BEK-3209 

SED-3209 

Апаттар экологиясы және қауіпсіздік 

Безопасность и экология катастроф 

Safety and ecology of disasters 

9.  

  10 

KKSZhK-

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-

corruption culture 
5 

ZhUAS-3210 

FHMAP-3210 

PCMSW-3210 

Жер үсті және ағынды суларды талдаудың 

физика-химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа 

поверхностных и сточных вод 

Physical and chemical methods of surface and 

wastewater analysis 

10. 1

11 

Din-3211 

Rel-3211 

RS-3211 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 
5 

TOL-3211 

UOZ-3211 

POP-3211 

Тұрақты органикалық ластағыштар 

Устойчивые органические загрязнители 

Persistent organic pollutants 

11. 1

12 

KSZhP-3212 

MOS-3212 

MPC-3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 

5 GZZhNU-

3212 

OONIR-3212 

PORW-3212 

Ғылыми-зерттеу жұмысының негізі мен 

ұйымдастырылуы 

Основы и организация научно-исследовательской 

работы 

Principles and organization of research work 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

ТЖ кезінде қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі », 

«Еңбекті қорғау»   траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: 

« Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды при ЧС», 

«Охрана труда» 

Main disciplines for educational trajectories: 

« Life safety and environmental protection in emergencies », «Labour protection»  

12. 1

13 

GZh-4313 

GS-4313 

GS-4313 

Геоинформациялық жүйелер 

Геоинформационные системы 

Geoinformation system 

5 TZhG-4313 

GSChS -4313 

GSES-4313 

Төтенше жағдайдағы геоақпараттық жүйелер 

Геоинформационные системы при чрезвычайных 

ситуациях 

Geoinformation systems in emergency situations 

13. 1

14 

TZhSZh-4314 

 

TSRLP-4314 

 

TREEC-4314 

Төтенше жағдайлардың салдарларын жою және 

құтқару жұмыстарының тактикасы 

Тактика спасательных работ и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

Tactics of rescue efforts and elimination of 

consequences of emergency situations 
5 

EShBZh-4314 

ARMUT-4314 

AWCW-4314 

Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын 

аттестаттау 

Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Assessment of working conditions at workplaces 
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14. 1

15 

TKKEO-4315 

 

PROOB -4315 

 

LRBPS-4315 

Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету органдары 

мен құқықтық реттеу 

Правовые регулирование и органы обеспечения 

безопасность жизнедеятельности 

Legal regulation and bodies of providing safety of 

activity 
5 

OUE-4315 

EPP -4315 

EP-4315 

Өндірістік үрдістердегі эргономика 

Эргономика в производственном процессе 

Ergonomics in production 

15. 1

16 

TSTZh-4316 

 

ChSTHZ-4316 

ESTCP-4316 

Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар және 

олардан қорғану 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и защита от них 

Emergency situations of technogenic character and 

protection against them 6 

EZhEO-4316 

 

BPRET-4316 

 

SWEPS-4316 

Электр- және жылу энергетика өндірісінің 

жұмыстарындағы қауіпсіздік 

Безопасность производства работ в электро – и 

теплоэнергетике 

Safety of works in the electro – and power system 

16. 1

17 

OK-4317 

PB – 4317 

FS - 4317 

Өрт қауіпсіздігі 

Пожарная безопасность  

Fire safety 
5 

EKAM-4317 

RPBT – 4317 

RPLS-4317 

Еңбек қауіпсіздігінің аймақтық мәселелері 

Региональные проблемы безопасности труда 

Regional problems of labour safety 

17. 1

18 

TZhMTK-4318 

UZPMT-4318 

 

MPPMS-4318 

Төтенше жағдайлардағы материалдық-

техникалық қамтылуы, персоналдарды және 

қорғануды басқару 

Управление защитой и персоналом, материально-

техническое обеспечение ЧС 

Management of protection and personnel, material 

support emergency situations 

5 

ZhOK-4318 

VPB – 4318 

EF-4318 

Жарылыс-өрт қауіпсіздігі 

Взрывопожаробезопасность 

Explosion and fire 

18. 1

19 

ZM-4319 

MK-4319 

EM-4319 

Зілзала медицинасы 

Медицина катастроф 

Emergency Medicine 

5 TKMKK-4319 

BPRG-4319 

SWMM-4319 

Тау-кен металлургия кешендеріндегі қауіпсіздік 

Безопасность производства работ в горно-

металлургическом комплексе 

Safety of works in mining and metallurgical complex 
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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 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Құқық негіздері, Саяси ғылымдар , саясаттану 

Основы права, Политология-социология 

Political science socialogy 

 

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 



9 

 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

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: 

Географиялық орта химиясы, Физика және астрономия негіздері 

Химия географической среды, Основы физики и астрономии 

Chemistry of the geographical environment,  Bases of phisics and astronomy 

 

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 

Практикалық іс-тәжірибе 

Производственная практика 

Manufacturing practice 

 

Өзін-өзі тану 

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  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

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

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

 

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі  

Безопасность жизнедеятельности  

Life safety  

Мақсаты: Студенттерді болашақ мамандықтарына теориялық және практикалық 

жағынан дайындау және Қазақстан Республикасының әртүрлі аймақтарындағы төтенше 

жағдайлар туралы мағұлмат беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны: «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» пәнінің негізгі тарауларын 

оқып үйрену. Мамандыққа қойылатын талаптарға сәйкес пәннің мақсаты мен міндеттері. 

Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі. Қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік 

қауіпсіздігінің жалпы сұрақтары. Зілзалаға байланысты болатын төтенше жағдайлар мен 

техногенді қауіпті жағдайлар туралы мәліметтер. Еңбек және Экологиялық Кодекстер.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

2. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

3. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

4. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

5. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

 

Цель: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками и сведениями о возможных ЧС в различных регионах 

Республики Казахстан.  

Содержание дисциплины: Предмет изучения дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» основные разделы. Цель и задача дисциплины, формирование у 

студентов общего представления о профессии уровня требованиям. Система высшего 

образования в Республике Казахстан. Организация учебного процесса. Права и 

обязанности студентов. Структура процесса обучения в вузе. Общие вопросы 

безопасности жизнедеятельности и защита окружающей среды.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

2. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

3. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

4. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

5. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

 

Purpose: to equip future specialists with theoretical knowledge and practical skills and 

information about possible emergencies in different regions of the Republic of Kazakhstan.  

Content of discipline: Subject of study discipline "life Safety" the main sections. The 

purpose and objective of the discipline, the formation of students ' General idea of the 

profession level requirements. The system of higher education in the Republic of Kazakhstan. 

Educational process organization. Rights and obligations of students. The structure of the 

learning process at the University. General issues of life safety and environmental protection.  

The discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, professional 

and research competencies. 

As a result of studying the course the student will: 

1. operate technological systems, networks and equipment designed for life safety, 

environmental protection, protection in emergency situations; 

2. perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 
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3. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety; 

4. to operate technological systems, networks and equipment designed for the 

implementation of life safety, environmental protection, protection in emergency situations; 

5. to perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites 

Мектепте оқыған химия, биология, математика курсы 

Школьный курс химии, биологии, математики 

High school chemistry, biology, mathematics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Еңбекті қорғау, төтенше жағдайдағы қоршаған ортаның сапасын бақылау, 

өміртіршілік ету мен еңбек қауіпсіздігін инженерлік қамтамасыз ету 

Охрана труда, контроль качества окружающей среды при чрезвычайных 

ситуациях, инженерное обеспечение безопасности труда и жизнедеятельности 

Оccupational safety, Quality control of the environment in emergency situations, 

Engineering support and life safety 

 

Жалпы экология 

Общая экология 

General ecology 

Пән мақсаты: қалыптастыру экологиялық дүниетанымды алу туралы терең, 

жүйелі білім мен түсініктер негіздері туралы қоғамның тұрақты дамуы және табиғат, 

теориялық және практикалық білімдерін заманауи тәсілдері табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану және қорғау ҚО. 

Пәннің мазмұны  Білу ұғымдарды "Экология". Антропогендік ластануы қоршаған 

ортаның негізгі компоненттері. Табиғат пен қоғамның экологиясы. Болашақтың 

энергиясы мен жасыл экономика. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. 

Жаһандық тұрақты даму мақсатындағы әріптестік. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

2. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

3. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

4. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық инновациялық 

шешімдер әзірлеу; 

5. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

 

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества 

и природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятии «Экология». Антропогенное загрязнение 

основных компонентов окружающей среды. Экология природы и общества. Энергетика 

будущего и зеленая экономика. Экологическая политика Республики Казахстан. 

Глобальное партнерство для устойчивого развития. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств 

и спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 



15 

 

2. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

3. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

4. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

5. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств 

и спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

 

The purpose of discipline: formation of ecological Outlook, obtaining deep system 

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.  

Short course description: Knowledge of the concept of "Ecology". Anthropogenic 

pollution of the main components of the environment. Ecology of nature and society. Future 

energy and green economy. Environmental policy of the Republic of Kazakhstan. Global 

partnership for sustainable development. 

As a result of studying the course the student will: 

1. carry out control over the operation of environmental and labor protection means and 

rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor protection; 

2. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

3. to develop normative-technical and normative-ecological documentation concerning 

life safety and environmental protection; 

4. to develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

5. to exercise control over the exploitation of nature and labour protection standards 

tools and rescue equipment, observance of rules, regulations and standards of labor protection; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарлама 

көлемінде) 

Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной 

программы) 

Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school 

program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Пәндердің мамандық оқу жоспарына сәйкестігі  

Дисциплины, согласноучебногопланаспециальности 

Disciplines, in obedience to the curriculum of speciality 

 

Өміртіршілік ету мен еңбек қауіпсіздігін инженерлік қамтамасыз ету 

Инженерное обеспечение безопасности труда и жизнедеятельности 

Engineering support and life safety 

Мақсаты: студенттерге еңбек қызметінің аймағында және адам демалысының 

қалыпты жағдайларын құруға қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыны игерту; 

зиянды әсерлерден тіршілік ету ортасы мен адамдарды қорғау шараларын жүзеге асыру 

мен әзірлеу;  жаңа технологиялық машиналар мен қондырғыларды, оларды пайдалану 

қауіпсіздігінің талаптарына сәйкес жобалау; қалыпты жағдайда және төтенше жағдайлар 

кезінде техникалық жүйелер мен шаруашылық нысандарының жұмыс істеу 

тұрақтылығын қамтамасыз ету жолдарын түсіндіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау кезіндегі 

еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптары. Еңбекті қорғау және эргономика 

талаптарын ескере отырып жұмыс орындарын жобалау. Техносфера нысандарын 



16 

 

найзағайдан қорғау. Төтенше жағдайлар кезінде өнеркәсіптік нысандар тұрақтылығын 

қамтамсыз ету. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

2. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

3. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель: освоить студентами объем теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для создания нормальных условий в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; разработки и реализации мер защиты человека и среды его обитания от 

вредных воздействий; проектирования новых технологических машин и оборудования в 

соответствии с современными требованиями  безопасности их эксплуатации; 

устойчивость функционирования объектов хозяйствования и технических систем в 

обычных условиях и чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины: Требования охраны труда и пожарной 

безопасности при проектировании промышленных предприятий. Проектирование 

рабочих мест с учетом требований охраны труда и эргономики. Молниезащита объектов 

техносферы. Обеспечение устойчивости промышленных объектов в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

2. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

3. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использововать экономические знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

 

Purpose: to master the students the amount of theoretical knowledge and practical skills 

necessary to create normal conditions in the areas of work and rest of the person; development 

and implementation of measures to protect people and their environment from harmful effects; 

design of new technological machines and equipment in accordance with modern safety 

requirements of their operation; stability of the functioning of economic facilities and technical 

systems in normal conditions and emergency situations. 

Summary of discipline: Requirements of labor protection and fire safety in the design of 

industrial enterprises. Design of workplaces taking into account the requirements of labor 

protection and ergonomics. Lightning protection of technosphere objects. Ensuring the 

sustainability of industrial facilities in an emergency situation. 

As a result of studying the course the student will: 

1.develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  
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2.carry out control over the operation of environmental and labor protection means and 

rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor protection; 

3.conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and 

social activities; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites: 

Математика. Химия. Физика. Өндірістік санитария. Тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігі.  

Математика. Химия. Физика. Производственная санитария. Безопасность 

жизнедеятельности.  

Mathematics. Chemistry. Physics. Industrial sanitation. Life Safety.  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites: 

Өнеркәсіптік вентиляция, Өлшеуді бақылау әдістері және құралдары, Техника 

мен технология қауіпсіздігі. Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері. 

Радиациялық қауіпсіздік негіздері.  

Промышленная вентиляция, Методы и средства контроля измерений, 

Безопасность техники и технологий. Основы химической и биологической безопасности. 

Основы радиационной безопасности.  

Industrial ventilation, methods and means of control measurements, Safety equipment 

and technology. Fundamentals of chemical and biological safety. Fundamentals of radiation 

safety. 

 

Табиғатты қорғау бойынша аппараттардың физикасы мен химиясы  

Физика и химия аппаратов по защите природы 

Physics and chemistry sets for the Protection of Nature 

Оқытудың мақсаты: Шаңды газды ағындарды тазалаудың физикалық 

принциптерін, тазалау кезіндегі химиялық өзара әсер етуді  түсіндіру және кәсіпорынның 

экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін аппараттар, тазалау әдістері мен негізгі 

принциптерді қолдану болып табылады.  

Қысқаша мазмұны: Шаңнан тазалаудың жүйесі мен оларды аппараттық безендіру. 

Шаңды камера, циклондар, скрубберлер, барботажды аппараттар. Адсорберлер, 

абсорберлер, термопаралар. Суды механикалық тазалау аппараттары: құм ұстағыштар, 

сүзгілер, тұндарғыштар. Биологиялық тазалау аппараттары.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда қолданылатын 

схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға техникалық 

тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені дайындау; 

2. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

3. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы жүргізу; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер негізінде 

ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент туралы 

ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель изучения: дать понимание физических принципов по которым происходит 

очистка пылегазовоздушных потоков, понимание химических взаимодействий при 

очистке и применение основных принципов и методов очистки, аппаратов для 

обеспечения экологической безопасности предприятия. 

Краткое содержание: Система очистки от пыли и их аппаратурное оформление. 

Пылевые камеры, циклоны, скрубберы, барботажные аппараты. Адсорберы, абсорберы, 
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термопары. Аппараты механической очистки воды: песколовки, фильтры, отстойники. 

Аппараты биологической очистки. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое 

обоснование на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в 

безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

2. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

3. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использовать экономические знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

 

The purpose of the study: to give an understanding of the physical principles by which 

the cleaning of dust and gas flows, understanding of chemical interactions during cleaning and 

the application of basic principles and methods of cleaning, devices to ensure the environmental 

safety of the enterprise. 

Summary: dust cleaning System and their hardware design. Dust chambers, cyclones, 

scrubbers, bubblers. Adsorbers, absorbers, thermocouples. Devices of mechanical water 

purification: sand traps, filters, settling tanks. Biological treatment apparatus. 

As a result of studying the course the student will: 

1. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

2. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection;  

3. maintain technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and 

social activities; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites 

Химия, математика, экология және тұрақты даму, физика  

Химия, математика, экология и устойчивое развитие, физика  

Chemistry, mathematics, ecology and sustainable development, physics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік экология, төтенше жағдайдағы қоршаған ортаның 

сапасын бақылау, төтенше жағдайларда ұйымдастыру және басқару, қауіпті табиғи 

үрдістер және олардан қорғану 

Охрана труда, промышленная экология,  контроль качества окружающей среды 

при чрезвычайных ситуациях, организация и управление при ЧС, опасные природные 

процессы и защита от них 

Health, industrial Ecology, quality control of the environment in emergency situations, 

organization and management of Emergency, natural hazards and protection against them. 

 

ТЖ кезінде адамдармен жұмыс жасау менеджменті  

Менеджмент в работе с людьми  при ЧС 

Management in work with people at emergency situations 

Пәннің мақсаты «Төтенше жағдай кезінде адамдармен жұмыс жасау 

менеджменті» төтенше жағдайлар, қорқыныш психология теориялық негіздерін, әр түрлі 
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шабуылдар нәтижесінде адамдардың өліміне әкелуі мүмкін факторлардың зерттеу, қорғау 

әр түрлі әдістерін теориялық негіздерін зерттеу, адам мінез-қарауға теориялық 

мәселелерді зерттеу болып табылады адамдар адам мен топтар, яғни. е. қорғаудың жеке 

және ұжымдық құралдарын, ықтимал зиянды фактордың жігерлі шабуыл адам көзінің 

теориялық негіздері ықтимал зақымдаушы факторлардың көзін әлсіретуге немесе жоюға, 

олардың іс-әрекеттерінде. 

Пәннің мазмұны: Төтенше жағдайлардағы адамдардың мінез-құлқын басқару 

Төтенше жағдайлар критерийлері. Төтенше жағдайлар. Төтенше жағдайлардың 

психологиялық классификациясы. Төтенше жағдайда адамның функционалды жағдайы. 

Төтенше жағдайларға байланысты факторлар. Төтенше жағдайлардағы қызметкерлердің 

жұмысына әсер ететін факторлар. Қызметкерлердің жұмысындағы бұзушылық. Төтенше 

жағдайлардағы адамдардың жағдайы. Апат жағдайында (ES) бастапқы психикалық 

жағдай. Қорқыныш индикаторлары мен көздері. Әсер етіңіз. Панис пен оның жіктелуі. 

Жарақаттан кейінгі психопатологиялық өзгерістер. Төтенше жағдайлардың адамға және 

психо-травматикалық әсеріне қауіп. Төтенше жағдайлардағы адамдардың топтық мінез-

құлқының ерекшеліктері. Төтенше жағдайдағы қызметкерлердің топтық мінез-құлқына 

әсер ететін әлеуметтік-психологиялық факторлар. Төтенше жағдайларда адамдардың 

жаппай мінез-құлқының ерекшеліктері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы жүргізу; 

2. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

3. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

5. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

 

Целями изучения дисциплины «Менеджмент в работе с людьми  при 

чрезвычайных ситуациях» являются изучение теоретических вопросов  в рассмотрении 

поведения человека в условиях ЧС, теоретических основ психологии страха, изучение 

факторов, которые могут вызвать гибель людей в результате различных агрессивных 

воздействий, изучение теоретических основ различных способов защиты человека и 

группы людей, т. е. индивидуальных и коллективных способов защиты, теоретические 

основы энергичной атаки человеком источника возможных поражающих факторов для 

ослабления их действия или уничтожения источника возможных поражающих факторов.  

 Содержание дисциплины: Управление поведением людей в чрезвычайных 

ситуациях. Критерии чрезвычайных ситуациях. Экстремальные ситуации. 

Психологическая классификация ЧС. Функциональные состояния человека в ЧС. 

Факторы от которых зависит экстремальность стрессов. Факторы влияющие на работу 

персонала в ЧС. Нарушение в работе персонала. Функциональные состояния людей в ЧС. 

Первичные психические состояния при катастрофе (ЧС). Страх индикаторы и источники. 

Аффект. Паника и ее классификация. Психопаталогические изменения после травм. 

Угрозы для человека и психотравмирующие воздействий ЧС. Особенности группового 

поведения людей в ЧС. Социально-психологические факторы, влияющие на групповое 

поведение сотрудников в ЧС. Особенности массового поведения людей в ЧС.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

2. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 
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3. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

4. готовить технические задания, технико-эколого-экономическое 

обоснование на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в 

безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды;  

5. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

 

The objectives of the discipline "Management in working with people in emergency 

situations" are the study of theoretical issues in the consideration of human behavior in 

emergencies, the theoretical foundations of the psychology of fear, the study of factors that can 

cause death as a result of various aggressive influences, the study of the theoretical foundations 

of various ways to protect individual and collective methods of protection, the theoretical 

foundations of a vigorous human attack on the source of possible damaging factors to weaken 

their action or destroy the source of possible damaging factors.  

 Content of discipline: Management of human behavior in emergency situations. 

Emergency criteria. Extreme situation. Psychological classification of emergencies. Functional 

state of a person in an emergency. Factors that affect the extremity of stress. Factors affecting 

the work of personnel in emergencies. Violation of the staff. Functional States of people in 

emergencies. Primary mental States in a disaster (ES). Fear indicators and sources. Affect. Panic 

and its classification. Psychopathological changes after trauma. Threats to humans and 

psychotraumatic effects of emergencies. Features of group behavior of people in emergencies. 

Social and psychological factors affecting the group behavior of employees in emergencies. 

Features of mass behavior of people in emergencies.  

As a result of studying the course the student will: 

1. maintain technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

2. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

3. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in professional 

and social activities 

4. to prepare technical specifications, practical study for the design of circuits, devices, 

apparatus and systems used in life safety and environmental protection;  

5. to make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure the safety of life and environmental protection;  

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites 

Төтенше жағдайдағы қоршаған ортаның сапасын бақылау, төтенше жағдай 

кезіндегі қоршаған ортаның мониторингісі, алғашқы медициналық көмек 

Контроль качества окружающей среды при ЧС, мониторинг окружающей  среды 

при ЧС, первая медицинская помощь  

Environmental quality control in emergency situations, environmental monitoring in 

emergency situations, first aid 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Еңбекті қорғау, арнайы практикум бойынша өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлар, әдістері мен өлшеу және бақылау 

құралдары 

Охрана труда, спецпрактикум по безопасности жизнедеятельности и защите 

окружающей среды при чрезвычайных ситуациях, методы и средства контроля и 

измерений 

Health and safety, the practical training session on safety and environmental protection 

in emergency situations, methods and means of control and measurements 
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Техникалық жүйелердің сенімділігі мен қауіп-қатерді басқару 

Надежность технических систем и управление риском 

The reliability of technical systems and risk management 

Мақсаты: Техникалық жүйелердің сенімділігі мен қауіп-қатерді басқаруды 

бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық жүйелердің сенімділігі мен қауіп-қатерді 

басқарудың негізгі ұғымдары, техникалық жүйелердің сенімділігі мен техногенді 

қауіп-қатерді бағалау әдістемесін, техникалық элементтер мен жүйелердің жөндеуге 

жарамдылығы мен сенімділігінің функционалды және сандық көрсеткіштері; техногенді 

жүйелердің талдау (есептеу) әдістері; күрделі техникалық жүйелердің техникалық 

тиімділігін талдау тәсілдері; техникалық жүйелердің диагностика әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамалық және нормативтік актілерінде құзыретті болу; 

2. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық принциптерін 

түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

3. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау, 

табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі 

іс-шараларды жүргізу; 

4. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше жағдайларда 

қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен жабдықтарды 

пайдалану; 

5. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем и управление 

риском» является формирование навыков оценки надежности технических систем и 

управление риском.  

Краткое содержание дисциплины: основные понятия дисциплины «Надежность 

технических систем и управление риском»; методология оценки надежности технических 

систем и техногенного риска; функциональные и числовые показатели надежности и 

ремонтопригодности технических элементов и систем; методы анализа (расчета) 

надежности техногенных систем; способы анализа технической эффективности сложных 

технических систем; методы диагностирования технических систем.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. быть компетентным в законодательных и нормативных актах Республики 

Казахстан в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

2. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

3. проводить мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

защите окружающей среды, предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

4. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

              5. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

The purpose of the discipline "Reliability of technical systems and risk management" is 

the formation of skills for assessing the reliability of technical systems and risk management.  

Summary of discipline: basic concepts of discipline "Reliability of technical systems 

and risk management"; methodology for assessing the reliability of technical systems and man-

made risk; functional and numerical indicators of reliability and maintainability of technical 
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elements and systems; methods of analysis (calculation) of the reliability of man-made systems; 

methods for analyzing the technical efficiency of complex technical systems; methods of 

diagnosing technical systems.  

As a result of studying the course the student will: 

1. be competent in the legislative and regulatory acts of the Republic of 

Kazakhstan in the field of life safety and environmental protection;  

2. understand the basic technological principles of industrial enterprises, safety of 

production processes and equipment; 

3. carry out measures to ensure life safety and environmental protection, 

prevention and elimination of natural and man-made emergencies; 

4. operate technological systems, networks and equipment designed for life safety, 

environmental protection, protection in emergency situations; 

5. to exercise control over the exploitation of nature and labour protection standards 

tools and rescue equipment, observance of rules, regulations and standards of labor protection; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Математика. Физика. Өндірістік санитария. Тіршілік қауіпсіздігі. Еңбекті қорғау 

Математика. Физика. Производственная санитария. Безопасность 

жизнедеятельности. Охрана труда.  

Mathematics. Physics. Labor health. Life safety. Occupational Safety and Health. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Электр- және жылу энергетика өндірісінің жұмыстарындағы қауіпсіздік. Салалар 

бойынша технологиялық үрдістердің қауіпсіздігі. Тау-кен металлургия кешендеріндегі 

қауіпсіздік 

Безопасность производства работ в электро – и теплоэнергетике. Безопасность 

технологических процессов по отраслям. Безопасность производства работ в горно-

металлургическом комплексе. 

Safety of works in the electro – and power system. Process safety by industry. Safety of 

works in mining and metallurgical complex. 

 

Микробиологиялық негіздері және биологиялық қауіпсіздік  

Основы микробиологии и биологической безопасности 

Fundamentals of Microbiology and Biosafety 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: «Микробиология негіздері және биологиялық 

қауіпсіздік» пәні бакалаврдың маман ретінде қалыптасуының кезекті этапы болып 

табылады және микроағзалардың зиянды факторларының адам ағзасына ықпал етуін, 

сонымен қатар қоршаған ортаға микроағзалардың және биологиялық зиянды заттардың 

түсуін болдырмайтын замануи әдістерді сипаттайтайды. 

Мақсаты: экономиканың қауіпті микроағзалардың және биологиялық 

нысандарында қауіпсіз жұмыс жағдайын шешу мәселелерін; қауіпті биологиялық 

нысандарда қондырғыларды қауіпсіз пайдалануын бақылау мәселелерін;  қауіпті 

биологиялық нысандарда апатты жағдайлардың алдын алу бойынша шараларды 

ұйымдастыру мәселелерін, сонымен бірге микробиологиялық және биологиялық 

зақымдану салдарлары бойынша шараларды зерделеу болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Микробиологиялық және биологиялық улардың 

жіктелуі, олардың адам организміне және қоршаған ортаға әсер ету механизмі. Орындалу 

барысында зиянды микроағзалар немесе биологиялық заттар түзілетін немесе 

пайдаланылатын технологиялық процестерді талдау. Зиянды микроағзалардың немесе 

биологиялық заттарды бейтараптандыру ұсыныстары, шаралары, әдістері мен тәсілдері; 

олардың қоршаған ортаға және өндірістік аймаққа түсуін болдырмау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық инновациялық 

шешімдер әзірлеу; 

2. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 
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3. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

5. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау. 

 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина «Основы микробиологии и 

биологической безопасности» является очередным этапом формирования бакалавра как 

специалиста, изучает современные методы предотвращения попадания в окружающую 

среду и производственную зону микробиологических и биологических веществ. 

Цель: В вопросах создания безопасных условий работы на биологически опасных 

объектах экономики; в вопросах контроля за безопасной эксплуатацией установок на 

биологически опасных объектах; в вопросах организации мероприятий по 

предотвращению аварийных ситуаций на биологически опасных объектах, а также 

мероприятий по устранению последствий бактериологического заражения.  

Краткое содержание дисциплины: Классификация микроорганизмов и 

биологических ядов, механизм их воздействия на организм человека и окружающую 

среду. Анализ технологических процессов, при  которых образуются или используются 

вредные биологические вещества. Анализ природных источников вредных 

микробиологических или биологических вещества. Рекомендации, мероприятия, методы 

и способы нейтрализации вредных микробиологических и биологических веществ. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

2. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

3. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

4. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

5. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

Brief description of the discipline: The discipline "Basics of Microbiology and Biological 

Safety" is the next stage of formation of a professional bachelor, studying modern methods to 

prevent release to the environment and the production area of  microbiology and biological 

substances. 

Objective: In matters of the creation of safe working conditions on microbiology and 

biologically hazardous objects economy; in monitoring the safe operation of facilities to 

microbiology and biologically hazardous objects; in the organization of measures to prevent 

accidents on microbiology and biologically dangerous objects, as well as measures to address 

the effects of microbiology and bacteriological contamination. 

Course Description: Classification of microbiology and biological poisons, mechanism of 

their effects on the human body and the environment. Analysis of technological processes 

which produce or contain hazardous microbiology or biological substances. Analysis of the 

natural sources of harmful microbiology or biological agents. Recommendations, measures, 

methods and ways of neutralizing the harmful microbiology and biological agents. 

As a result of studying the course the student will: 

1. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  
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2. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

3. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

4. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

5. to make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and ensure 

the safety of life and environmental protection; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Химия, Физика, Экология және тұрақты даму, Техникалық және экологиялық 

сараптама негіздері,Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі, 

Химия, Физика, Экология и устойчивое развитие, Основы технической и 

экологической экспертизы, Безопасность жизнедеятельности, 

Chemistry, Physics, Environment and Sustainable Development, Fundamentals of 

technical and ecologycal expertise, Life safety, 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Төтенше жағдайлардың салдарларын жою және құтқару жұмыстарының тактикасы, 

Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау 

Тактика спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  

Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Tactics of rescue efforts and elimination of consequences of emergency situations, 

Assessment of working conditions at workplaces 

 

Қолданбалы экология 

Прикладная экология 

Applied ecology 

Пән әр түрлі әдіс-тәсілдермен қолданбалы экология тұжырымдамасының негізгі 

ұғымдары мен әдіснамасы туралы білімді қалыптастыруға, қолданбалы экологиялық 

зерттеулердің негізгі әдістерімен танысуға және оларды тәжірибеде қолдана білуге 

бағытталған. 

Пән келесідей бөлімдерді өзіне қосады: Қолданбалы экология ұғымы және 

құрылымы. Қоршаған ортаны адамның іс-әрекеті. Қолданбалы экология саласы.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент халықтың әртүрлі топтарын экологиялық 

тәрбиелеу және ағарту жөніндегі жұмысты жүзеге асыра білуі тиіс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамалық және нормативтік актілерінде құзыретті болу; 

2. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық принциптерін 

түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

3. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау, 

табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі 

іс-шараларды жүргізу; 

4. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше жағдайларда 

қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен жабдықтарды 

пайдалану; 

5. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

 

Дисциплина направлена на формирование знании об основных понятиях и 

методологию концепций прикладной экологии различными способами и приемами, 

знакомиться с основными методами прикладных экологических исследований и уметь 

применять их на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Понятие и структура 
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прикладной экологии. Экологическая деятельность человека. Направления прикладной 

экологии. Эколого ориентированная деятельность.    

В результате изучения дисциплины студент должен осуществлять работу по 

экологическому воспитанию и просвещению различных групп населения.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. компетентным в законодательных и нормативных актах Республики 

Казахстан в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

2. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

3. проводить мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

защите окружающей среды, предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

4. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

5. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

 

The discipline is aimed at the formation of knowledge about the basic concepts and 

methodology of concepts of applied ecology in various ways and techniques, to get acquainted 

with the basic methods of applied environmental research and be able to apply them in practice. 

Contents include the following topics: concept and structure of Applied Ecology. 

Environmental human activity. Areas of Applied Ecology. Ecological oriented activity. 

As a result of studying discipline the student should carry out the work on ecological 

education and education of various population groups. 

As a result of studying the course the student will: 

1. to be competent in the legislative and regulatory acts of the Republic of Kazakhstan 

in the field of life safety and environmental protection;  

2. to understand the basic technological principles of industrial enterprises, ensuring the 

safety of production processes and equipment; 

3. to take measures to ensure the safety of life and environmental protection, prevention 

and elimination of natural and man-made emergencies; 

4. to operate technological systems, networks and equipment designed for the 

implementation of life safety, environmental protection, protection in emergency situations; 

5. to perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prereqthe environmentuisites: 

Әлемдік экология. Қала экологиясы. Адам экологиясы  

Глобальная экология. Экология города. Экология человека 

Global Ecology. Human ecology. Town ecology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өндірістік іс- тәжірбие. 

Производственная практика. 

Field practice 

 

Өндірістік санитария 

Производственная санитария 

Labor health 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: «Өндірістік санитария» пәні жұмысшыларға зиянды 

өндірістік факторлардың әсерін азайтатын немесе алдын-алатын техникалық құралдар 

мен ұйымдастырушылық шаралардың жүйесін қарастырады. 

Мақсаты: еңбек үрдісінің және өндірістік факторлардың адам ағзасына әсерін 

зерделейді және алынған нәтижелер бойынша еңбек жағдайына қажетті талаптарды 

әзірлейді.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі зиянды және қауіпті өндірістік факторлар болып: 

жұмыс аймағындағы ауаның шаңдануы мен газдануының жоғары болуы;  жұмыс 

аймағындағы ауа температурасының жоғары немесе төмен болуы; жұмыс аймағындағы 

ауа ылғалдылығы мен қозғалысының жоғары немесе төмен болуы; шу деңгейінің, діріл 

деңгейінің жоғары болуы; әртүрлі электромагнитті сәулелердің деңгейінің жоғары болуы; 

табиғи жарықтың жетіспеуі немесе болмауы; жұмыс аймағындағы жарықтанудың 

жетіспеуі және т.с.с.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

2. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

3. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

5. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

 

Дисциплина «Производственная санитария» рассматривает систему 

организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие  на  работающих  вредных  производственных  факторов.  

Цель: изучает влияние трудового процесса и производственных факторов на 

организм человека и на основе полученных результатов разрабатывает необходимые 

требования к условиям труда. 

Содержание курса: Основными опасными и вредными производственными 

факторами являются: повышенная  запыленность  и  загазованность  воздуха  рабочей  

зоны; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная или 

пониженная влажность и подвижность воздуха в рабочей зоне; повышенный уровень 

шума; повышенный уровень вибрации; повышенный уровень различных 

электромагнитных излучений; отсутствие или недостаток естественного света; 

недостаточная освещенность рабочей зоны и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. вести техническую и экологическую документацию, касающейся 

профессиональной деятельности; 

2. Организовывать научно-исследовательскую деятельность на основе 

действующих методик в конкретной области теоретических знаний; 

3. использовать экономические знания, научные представления о менеджменте в 

профессиональной и общественной деятельности; 

4. разрабатывать технические задания, технико-эколого-экономического 

обоснования на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, применяемых при 

безопасности жизнедеятельности и охране окружающей среды; 

5. принимать решения, ответственные за устранение и предупреждение 

неблагоприятных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды; 

 

Discipline "Іndustrial hygiene" considers the organizational measures and technical 

means to prevent or reduce the impact on the working of harmful factors. 

Purpose: studying the impact of the labor process and production factors on the human 

body and on the basis of the results developing the necessary requirements for working 

conditions. 

The main hazardous and harmful factors are: increased dust and gas content of the 

working area; high or low temperature of the working area; high or low moisture content and 

mobility of air in the working area; increased noise level; increased level of vibration; elevated 
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levels of various electromagnetic radiation; the absence or lack of natural light; insufficient 

illumination of the working area, and others. 

As a result of studying the course the student will: 

1. maintenance of technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

2. Organization of research activities on the basis of existing techniques in a specific 

area of theoretical knowledge; 

3. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in professional 

and social activities; 

4. development of technical specifications, technical-ecological-economic justification 

for the design of schemes, devices, devices and systems used in life safety and environmental 

protection; 

5. decision-making responsible for elimination and prevention of adverse situations and 

ensuring life safety and environmental protection; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites 

Химия, математика, экология және тұрақты даму, физика, тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Химия, математика, экология и устойчивое развитие, физика, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Chemistry, mathematics, ecology and sustainable development, physics, basics of life 

safety 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Еңбекті қорғау, төтенше жағдайлар кезіндегі тіршілік қауіпсіздігін сақтау және 

қоршаған ортаны қорғаудағы арнайы машықтану сабағы, өлшеудің және бақылаудың 

құралдары мен әдістері  

Охрана труда, спецпрактикум по безопасности жизнедеятельности и защите 

окружающей среды при чрезвычайных ситуациях,методы и средства контроя и 

измерений 

Labor protection, Special workshop on life safety and environmental protection in 

emergencies, environmental monitoring methods and tools for measuring and kontroya 

 

Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасы 

Производственная санитария и гигиена труда 

Production sanitation and occupational health 

Пән кәсіби циклдағы негізгі пәнге жатады және маманданудың пәні болып 

табылады. «Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасы» пәні өндірістік ортаның 

параметрлерін бақылау құралдары мен тәсілдерінің негізін құрайды.  

Мақсаты: студенттерді еңбек жағдайын жақсарту мәселелерін творчестволық 

шешуге дағдыландыру, оларды өндірістік санитария мен еңбек гигиенасының ғылыми 

негіздерінің аясын кеңейту, өндірістік жағдайларды талдауға үйрету және кәсіпорындағы 

және жұмыс орындарындағы қауіптілік пен зияндылықтарды анықтай білуге үйрету 

болып табылады.  

Мазмұны: Өндірістік факторлардың негізгі қауіпті және зиянды факторларына 

жатады: жұмыс аймағы ауасының шаңдануы мен газдануының жоғары болуы, : жұмыс 

аймағы ауасының температурасының жоғарй және төмен болуы, жұмыс аймағы 

ауасының қозғалысы мен ылғалдылықтың жоғары және төмен болуы, шудың жоғарғы 

деңгейі, дірілдің жоғарғы деңгейі, әртүрлі электромагнитті сәулелердің жоары деңгейі, 

табиғи жарықтың болмауымен жетіспеуі, жұмыс аймағының жарықтануының жетіспеуі 

және т.б. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамалық және нормативтік актілерінде құзыретті болу; 

2. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 
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3. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны 

қорғау, табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 

жөніндегі іс-шараларды жүргізу; 

4. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

5. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и является 

дисциплиной специализации. При изучении дисциплины «Производственная санитария и 

гигиена труда» формируются основы способов и средств контроля параметров 

производственной среды. 

Основная цель дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда» - 

привить студентам интерес к творческому решению проблемы улучшения условий труда, 

вооружить их научными основами производственной санитарии и гигиены труда, 

умением анализировать производственные условия и выявлять опасности и вредности на 

рабочих местах и в целом на предприятий. 

Содержание: Основными опасными и вредными производственными факторами 

являются: повышенная  запыленность  и  загазованность  воздуха  рабочей  зоны; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная или 

пониженная влажность и подвижность воздуха в рабочей зоне; повышенный уровень 

шума; повышенный уровень вибрации; повышенный уровень различных 

электромагнитных излучений; отсутствие или недостаток естественного света; 

недостаточная освещенность рабочей зоны и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. компетентным в законодательных и нормативных актах Республики 

Казахстан в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

2. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

3. проводить мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

и защите окружающей среды, предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

4. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

5. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

 

Discipline refers to the base of the professional cycle, and is a discipline specialization. In 

the study of discipline "industrial hygiene and occupational health" forms the basis of the ways 

and means of controlling the parameters of the working environment. 

The main goal of discipline "industrial hygiene and occupational health" - to instill in 

students an interest in creative problem solving to improve working conditions, to equip them 

with the scientific principles of industrial hygiene and occupational health, the ability to analyze 

the working environment and identify the dangers and hazards in the workplace and in general 

in the enterprise. 

Contents: The main hazardous and harmful production factors are: increased dust and 

fumes in the air of the working area; high or low temperature of the working area; high or low 

moisture content and mobility of air in the working area; increased noise levels; an increased 

level of vibration; elevated levels of a variety of electromagnetic radiation; the absence or lack 

of natural light; insufficient illumination of the working area, and others. 

As a result of studying the course the student will: 
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1. to be competent in the legislative and regulatory acts of the Republic of 

Kazakhstan in the field of life safety and environmental protection;  

2. to understand the basic technological principles of industrial enterprises, 

ensuring the safety of production processes and equipment; 

3. to take measures to ensure the safety of life and environmental protection, 

prevention and elimination of natural and man-made emergencies; 

4. to operate technological systems, networks and equipment designed for the 

implementation of life safety, environmental protection, protection in emergency situations; 

5. to perform experimental and laboratory studies using innovative technologies 

and applications, interpretation of the results; 

Пререквизиттер /Пререквизиты/Prerequisites:   

Физика, химия, тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері 

Физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности  

Physics, chemistry, the basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Техника мен технология қауіпсіздігі, химиялық және биологиялық қауіпсіздік 

негіздері, радиациялық қауіпсіздік негіздері.  

Безопасность техники и технологий, основы химической и биологической 

безопасности, основы радиационной безопасности. 

Safety equipment and technology, Fundamentals of chemical and biological safety, 

Fundamentals of radiation safety. 

 

Алғашқы дәрігерлік көмек 

Первая медицинская помощь 

First aid 

Мақсаты: төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккен және аяқ астынан ауырған 

адамдарға алғашқы дәрігерлік көмек көрсету бойынша практикалық дағдылары мен 

икемдерін қалыптастыру; төтенше жағдайлар кезіндегі зақымданулар мен аса кең тараған 

ауруларға дәрігерлік көмек көрсетудің теориялық сұрақтарын зерделеу болып табылады. 

Мазмұны: Төтенше жағдайлар кезінде дәрігерлік көмекке деәінгі және алғашқы 

дәрігерлік көмектің көлемі мен оны ұйымдастыру. Зілзала кезіндегі зақымдалуларды 

медициналық сұрыптау. Өткір жүрек-тамырдың жетіспеушілігі, өткір тыныс алудың 

жетіспеуі. Жарақаттану, жара.  Жарақаттардың жіктелуі. Травмалық шок. Бас сүйек-ми 

жарақаты. Термиялық зақымдалу. Күйіктердің жіктелуі. Күйген кездегі шұғыл көмек 

көрсетуді қамтамасыз ету.  Жеке басты қорғаудың медициналық құралдарының 

сипаттамасы. Төтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен негізгі принциптері. Құлақ, 

мұрын органдарының жарақаттары мен өткір аурулары. Кеуде жарақаты. Механикалық 

және термиялық жарақаттарын бар балаларға шұғыл көмек көрсетудің ерекшеліктері. 

Радиациялық зақымдалулар. КӘУЗбен улану кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. 

Ерекше қауіпті инфекциялар.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық инновациялық 

шешімдер әзірлеу; 

2.табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

3.кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

4.тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

5.қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау. 

 

Целями изучения дисциплины «Первая медицинская помощь» являются изучение 

теоретических вопросов оказания медицинской помощи наиболее распространенных 
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заболеваний и поражений при чрезвычайных ситуациях, приобретение умений и 

практических навыков по оказанию первой доврачебной помощи внезапно заболевшим и 

пострадавшим при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях. 

Содержание дисциплины: Организация и объем первой медицинской и 

доврачебной помощи в ЧС. Медицинская сортировка пораженных при катастрофах. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность, острая дыхательная недостаточность. 

Ранения, раны. Классификация трав. Травматический шок. Черепно-мозговая травма. 

Термические поражения. Классификация ожогов. Обеспеченности оказания экстренной 

помощи при ожогах. Характеристика медицинских средств индивидуальной защиты. 

Основные принципы и способы защиты в чрезвычайных ситуациях   Острые заболевания 

и травмы ЛОР  органов. Травма груди. Особенности оказания экстренной помощи детям 

с механическими и термическими травмами. Радиационные поражения. Поражения 

СДЯВ. Особо опасные инфекции. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

2. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

3. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

4. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

5. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

The objectives of the discipline "First aid" are to study the theoretical issues of medical 

care the most common diseases and lesions in emergency situations, the acquisition of skills and 

practical skills to provide first aid to suddenly ill and injured in the aftermath of emergencies. 

Content of discipline: Organization and scope of first medical and first aid in 

emergencies. Medical sorting affected by disasters. Acute cardiovascular failure, acute 

respiratory failure. Wounds, wounds. Classification of herbs. Traumatic shock. Traumatic brain 

injury. Thermal damage. Classification of burns. Provision of emergency care for burns. 

Characteristics of medical personal protective equipment. Basic principles and methods of 

protection in emergency situations Acute diseases and injuries of ENT organs. Chest injury. 

Features of emergency care for children with mechanical and thermal injuries. Radiation injury. 

Lesions sdyav. Especially dangerous infections. 

As a result of studying the course the student will: 

1. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

2. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

3. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

4. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

5. to make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and ensure 

the safety of life and environmental protection; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites 

Химия, математика, экология және тұрақты даму, физика, тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Химия, математика, экология и устойчивое развитие, физика, основы 

безопасности жизнедеятельности 



31 

 

Chemistry, mathematics, ecology and sustainable development, physics, basics of life 

safety 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Еңбекті қорғау, төтенше жағдайлар кезіндегі тіршілік қауіпсіздігін сақтау және 

қоршаған ортаны қорғаудағы арнайы машықтану сабағы, өлшеудің және бақылаудың 

құралдары мен әдістері  

Охрана труда, спецпрактикум по безопасности жизнедеятельности и защите 

окружающей среды при чрезвычайных ситуациях, методы и средства контроя и 

измерений 

Labor protection, Special workshop on life safety and environmental protection in 

emergencies, environmental monitoring methods and tools for measuring and kontroya. 

 

Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың өзгеруі 

Изменение климата и загрязнение окружающей среды 

Chenge of climate and contamination of environment 

Курстың мақсаты: әлем бойынша мемлекеттің әл-ауқатын анықтайтын маңызды 

әлеуметтік-экономикалық және саяси салдарлары климаттың өзгеруіне әкеліп соғатын, 

сонымен бірге  климат табиғаттың маңызды ресурсы ретінде болашақ мамандарда дағды 

мен  икемді қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны: Климат, табиғи ресурс ретінде. Климаттың өзгеру 

ерекшеліктері мен ғаламдық планеталық климаттық үрдістер. Климаттың өзгеру моделі 

мен атмосферадағы айналымнығ ғаламдық моделі. Климаттың өзгеруінің топырақ 

жағдайына және су ресурстарының сапасына әсері. Климаттың өзгеруі және әлемдік ауыл 

шаруашылығы. Климаттың өзгеруі және Жердің энергетикалық жүйесі. Қоршаған 

ортаның ластану ерекшеліктері. Климаттың өзгеруі бойынша халықаралық конвенциялар.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

2. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

3. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

5. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

 

Цель курса: формирование у будущего специалиста навыков и умений 

рассматривать климат, как важнейший природный ресурс, перераспределение которого 

между государствами приводит к изменениям климата, следствием чего являются 

серьезные социально-экономические и политические последствия, определяющие 

благосостояние государств мира. 

Содержание курса: Климат, как природный ресурс. Особенности изменения 

климата и глобальные планетарные климатические процессы. Модели изменения климата 

и глобальные модели циркуляции атмосферы. Влияние изменений климата на состояние 

почв и качества водных ресурсов. Изменение климата и мировое сельское хозяйство. 

Изменение климата и энергетические системы Земли.  Особенности загрязнения 

окружающей среды. Международные конвенции по изменению климата.   

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. вести техническую и экологическую документацию, касающейся 

профессиональной деятельности; 

2. организовывать научно-исследовательскую деятельность на основе 

действующих методик в конкретной области теоретических знаний; 
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3. использовать экономические знания, научных представлений о менеджменте в 

профессиональной и общественной деятельности; 

4. разрабатывать технические задания, технико-эколого-экономического 

обоснования на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, применяемых при 

безопасности жизнедеятельности и охране окружающей среды; 

5. принимать решения, ответственные за устранение и предупреждение 

неблагоприятных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды; 

 

The purpose of the course: the formation of the future specialist skills and abilities to 

consider the climate as the most important natural resource, the redistribution of which between 

States leads to climate change, resulting in serious socio-economic and political consequences 

that determine the welfare of the world. 

Course content: Climate as a natural resource. Features of climate change and global 

planetary climate processes. Climate change models and global atmospheric circulation models. 

The impact of climate change on soil and water quality. Climate change and world agriculture. 

Climate change and Earth's energy systems.  Features of environmental pollution. International 

conventions on climate change.   

1. maintenance of technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

2. Organization of research activities on the basis of existing techniques in a specific 

area of theoretical knowledge; 

3. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in professional 

and social activities; 

4. development of technical specifications, technical-ecological-economic justification 

for the design of schemes, devices, devices and systems used in life safety and environmental 

protection; 

5. decision-making responsible for elimination and prevention of adverse situations and 

ensuring life safety and environmental protection; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика, химия, тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері 

Физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности  

Physics, chemistry, the basics of life safety 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Техника мен технология қауіпсіздігі, химиялық және биологиялық қауіпсіздік 

негіздері, радиациялық қауіпсіздік негіздері.  

Безопасность техники и технологий, основы химической и биологической 

безопасности, основы радиационной безопасности. 

Safety equipment and technology, Fundamentals of chemical and biological safety, 

Fundamentals of radiation safety. 

 

Төтенше жағдайлардағы стандарттар жүйесі 

Система стандартов в области чрезвычайных ситуаций 

System of standards in the field of emergency 

Мақсаты:  Төтенше жағдайлар кезіндегі тұрғындарды қорғау мен тіршілікпен 

қамтамасыз ету, апатты-құтқару жұмыстарына қатысты стандарттарды зерделеу болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Төтенше жағдайлардағы стандарттар (МемлСт). 

Төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік. Табиғи сиапттағы төтенше жағдайлар. Техногенді 

сипаттағы төтенше жағдайлар. Төтенше жағдайларды жою.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

2. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 
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техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

3. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

4. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптама және аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

Цель:  Рассматриваются стандарты касающиеся аварино- спасательных работ, 

жизнеобеспечения и защиты населения при ЧС.                                                                        

Краткое содержание дисциплины: Стандарты (ГОСТы) в области чрезвычайных 

ситуаций. Безопасность в ЧС. Природные ЧС. Техногенные ЧС. Мониторинг и 

прогнозирование. Ликвидация ЧС. Аварийно-спасательные работы при ликвидации 

последствий аварий на опасных объектах.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающейся безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей 

среды; 

2. разрабатывать технические задания, технико-эколого-экономического 

обоснования на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, применяемых при 

безопасности жизнедеятельности и охране окружающей среды; 

3. принимать решения, ответственные за устранение и предупреждение 

неблагоприятных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды; 

4. проводить экспертизы и аудита хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценка допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

5. использовать  экономические знания, научные представления о менеджменте в 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

Purpose: the standards concerning rescue operations, life support and protection of the 

population in case of emergency are Considered.                                                                        

Summary of discipline: Standards (GOST) in the field of emergency situations. Safety 

in emergencies. Natural emergencies. Man-made disaster. Monitoring and forecasting. 

Liquidation of emergency. Rescue work in the aftermath of accidents at hazardous facilities.  

As a result of studying the course the student will: 

1. development of normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

2. development of technical specifications, technical-ecological-economic justification 

for the design of schemes, devices, devices and systems used in life safety and environmental 

protection; 

3. decision-making responsible for elimination and prevention of adverse situations and 

ensuring life safety and environmental protection; 

4. examination and audit of economic and other activities of enterprises, organizations 

and citizens, assessment of the feasibility of the object of examination from the point of view of 

safety for humans and the environment; 

5. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in professional 

and social activities; 

Пререквизиттер /Пререквизиты/Prerequisites:   

Мамандыққа кіріспе, экология және тұрақты даму, тіршілік әрекетінің қауіпсіздік 

негіздері, кәсіпорындардағы еңбекті қорғауды бақылау мен қадағалауды ұйымдастыру, 

өндірісті ұйымдастыру және сапа менеджменті 
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Введение в специальность, экология и устойчивое развитие, основы безопасности 

жизнедеятельности, организация надзора и контроля за охраной труда на предприятиях, 

организация производства и менеджмент качества 

Introduction  to the profession, ecology and sustainable development, the basics of life 

safety, The organization of supervision and control over labor protection in enterprises, The 

organization of production and quality management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Қоршаған ортаны және еңбекті қорғаудың нормативті аспектілері 

Нормативные аспекты охраны труда и окружающей среды 

Regulatory aspects of occupational safety and the environment 

Мақсаты: Студенттерге ҚР еңбекті қорғау бойынша құқықтық, басқа да 

нормативті-құқықтық актілері мен нормативті-техникалық құжаттары бойынша міндетті 

білімдерін бекіту, сонымен бірге заңды нормалардың талаптарына сәйкес құқықтық 

мәдениетті болуға тәрбиелеу болып табылады.    

Қысқаша мазмұны: ҚР құқықтық реттеудің негізі. ҚР Еңбек Кодексі. Бақытсыз 

жағдайларды тергеу және есепке алу. ҚР еңбек заңдарының сақталуын бақылау. 

Біліктілікті арттыру және кәсіби дайындау. «Өрт қауіпсіздігі туралы» ҚР Заңы. 

«Өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» ҚР Заңы.  Кәсіпорында еңбекті қорғауды басқару 

жүйесі. Жұмыс орынын ұйымдастыру және қауіпсіздік бойынша жұмыстар жүргізу. 

Тіршілік қауіпсіздігі бойынша шараларды жоспарлау 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

2. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

3. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

4. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

5. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

 

Цель: Установление обязательного минимума знаний студентов в области 

законодательства, других нормативно-правовых актов и нормативно-технической 

документации по охране труда в РК, а также овладение правовой культурой, достаточной 

для подчинения своего поведения требованиям юридических норм. 

Содержание: Основы правового регулирования в РК. Трудовой Кодекс РК. 

Расследование и учет несчастных случаев. Контроль за соблюдением трудового 

законодателя РК. Профессиональная подготовка и повышение квалификации. Закон РК 

«О пожарной безопасности». Закон РК «О промышленной безопасности». Система 



35 

 

управления охраной труда на предприятии. Организация рабочих мест и проведения 

работ по безопасности. Учет, анализ и оценка состояния охраны труда и безопасности. 

Планирование мероприятий по безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

2. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

3. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

4. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств 

и спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

5. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

 

Objective: to Establish a mandatory minimum of knowledge of students in the field of 

legislation, other legal acts and regulatory and technical documentation on labor protection in 

Kazakhstan, as well as mastering the legal culture sufficient to subordinate their behavior to the 

requirements of legal norms. 

Contents: Fundamentals of legal regulation in Kazakhstan. Labor Code of RK. 

Investigation and recording of accidents. Monitoring of compliance with the labor legislator of 

the Republic of Kazakhstan. Training and professional development. Law of RK "on fire 

safety". Law of RK "on industrial safety". Occupational safety management system at the 

enterprise. Organization of workplaces and safety works. Accounting, analysis and assessment 

of health and safety. Planning of activities for life safety. 

As a result of studying the course the student will: 

1. operate technological systems, networks and equipment designed for life safety, 

environmental protection, protection in emergency situations; 

2. perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

3. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

4. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

5. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment;  

Пререквизиттер /Пререквизиты/Prerequisites:   

Физика, химия, химиялық талдау, мамандыққа кіріспе, тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздік негіздері, құқық негіздері 

Физика, химия, химический анализ, введение в специальность, основы 

безопасности жизнедеятельности, основы право  

Physics, chemistry, chemical analysis, introduction to the profession, the basics of life 

safety, Fundamentals of Law 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Техника мен технология қауіпсіздігі, химиялық және биологиялық қауіпсіздік 

негіздері, радиациялық қауіпсіздік негіздері, экологиялық қауіп-қатерді талдау негіздері  

Безопасность техники и технологий, основы химической и биологической 

безопасности, основы радиационной безопасности, основы анализа экологического риска 

Safety equipment and technology, Fundamentals of chemical and biological safety, 

Fundamentals of radiation safety, Fundamentals of Ecological Risk. 
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Қауіпті табиғи үрдістер және олардан қорғану 

Опасные природные процессы и защита от них 

Natural hazards and protection against them 

Мақсаты: қоршаған ортадағы табиғи және адамнан туындаған табиғи 

қауіптіліктерді бағалау анықтау дағдыларын қалыптастыру; қауіпті табиғи үрдістерді 

болжау бойынша ұйымдастырушылық және басқарушылық міндеттерді шешу бойынша 

нысанның жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру және тұрғындарды олардан қорғау 

бойынша студенттерді теориялық және практикалық жағынан дайындау болып табылады.   

Курстың қысқаша мазмұны:  табиғи пайда болған қауіптіліктердің туындау 

себептері мен біріккен әсері; табиғи төтенше үрдістердің даму ерекшеліктері; табиғи 

қауіптіліктердің әсерін төмендететін ескерту шаралары мен әртүрлі сипаттағы 

зілзалалардың зақымдаушы факторларынан қорғану негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны 

қорғау, табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 

жөніндегі іс-шараларды жүргізу; 

2. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

3. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Целью освоения дисциплины «Опасные природные процессы» является 

формирование навыков выявления и оценки как природных, так и порожденных 

человеком природных опасностей в окружающей среде, теоретическая и практическая 

подготовка студентов по решению организационных и управленческих задач по 

прогнозированию опасных природных процессов, по защите от них населения и 

повышения устойчивости функционирования объектов. 

Краткое содержание курса: происхождение и совокупное действие опасностей 

природного происхождения;  особенности развития природных стихийных процессов; 

предупредительные мероприятия минимизирующие действие природных опасностей и 

основы защиты от поражающих факторов стихийных бедствий различного характера. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. проводить мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

защите окружающей среды, предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

2. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

3. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. использовать  экономические знания, научные представления о менеджменте 

в профессиональной и общественной деятельности 

 

The purpose of development of discipline "Dangerous natural processes" is the 

formation of skills to identify and assess both natural and human-generated natural hazards in 
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the environment, theoretical and practical training of students to solve organizational and 

management tasks to predict natural hazards, to protect the population from them and improve 

the stability of the objects. 

Summary of the course: the origin and cumulative effect of natural hazards; features of 

natural natural processes; preventive measures to minimize the effect of natural hazards and the 

basics of protection against damaging factors of natural disasters of various kinds. 

As a result of studying the course the student will: 

1. carry out measures to ensure life safety and environmental protection, 

prevention and elimination of natural and man-made emergencies; 

2. operate technological systems, networks and equipment designed for life safety, 

environmental protection, protection in emergency situations; 

3. perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and 

social activities 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Физика. Химия. Экология және тұрақты даму. Өндірістік санитария. Тіршілік 

қауіпсіздігі. Төтенше жағдайдағы қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Физика. Химия. Экология и устойчивое развитие. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности. Контроль качества окружающей среды при 

чрезвычайных ситуациях 

Physics. Chemistry. Ecology and sustainable development. Labor health. Life safety. 

Quality control of the environment in emergency situations  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Төтенше жағдайларды жою және алдын алудағы аймақтар мониторингі. Төтенше 

жағдайлардың алдын алу мен олардың салдарларын жою. Төтенше жағдайлардың 

салдарларын жою және құтқару жұмыстарының тактикасы 

Мониторинг территорий при профилактике и ликвидаций ЧС. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Тактика спасательных работ и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

Monitoring areas in the prevention and elimination of emergencies. Prevention of 

emergency situations and liquidation of their consequences Tactics of rescue efforts and 

elimination of consequences of emergency situations. 

 

Апаттар экологиясы және қауіпсіздік 

Безопасность и экология катастроф 

Safety and ecology of disasters 

Мақсаты: төтенше жағдайлар кезінде тұрғындар мен аумақтарды қорғауды 

қамтамасыз ететін міндеттерді шешу үшін икемділіктері мен дағдыларын және білімдер 

жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: төтенше жағдайлардан адамдарды және табиғи орта 

қорғау тәсілдері; төтенше жағдайлардың салдарларын бағалау мен жағдайды болжау 

әдістері; тұрғындар мен аумақтарды қорғауды ұйымдастыру үшін тұрғындар үшін 

жабындар әзірлей білу және инженерлік тосқауыл қою үшін, яғни бөгеттер салу немесе 

қайта құруды ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

2. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

3. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 
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4. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

5. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

Цель: формирование системы знаний в области защиты населения и территорий; 

формирование умений и навыков для решение задач по обеспечению инженерной 

защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Краткое содержание дисциплины: способы инженерной защиты человека и 

природной среды от ЧС; методы прогнозирования обстановки и оценки последствий ЧС; 

организация укрытие населения в ЗС ГО, а также в организации защиты населения и 

территорий путем строительства или реконструкции заградительных инженерных 

сооружений (дамб). 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

2. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

3. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

4. использовать экономические знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

5. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

Objective: formation of a system of knowledge in the field of protection of the 

population and territories; formation of skills for solving problems of engineering protection of 

the population and territories in emergency situations. 

Course summary: methods of engineering protection of humans and the natural 

environment from emergency situations; methods of forecasting and evaluating the 

consequences of emergencies; organization of the shelter population in CS GO, as well as in 

protection of population and territories through the construction or reconstruction of protective 

engineering structures (dams). 

As a result of studying the course the student will: 

1. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection;  

2. maintain technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

3. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

4. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in professional 

and social activities 

5. to understand the basic technological principles of industrial enterprises, ensuring the 

safety of production processes and equipment; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Физика. Химия. Экология және тұрақты даму. Өндірістік санитария. Тіршілік 

қауіпсіздігі. Төтенше жағдайдағы қоршаған ортаның сапасын бақылау 
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Физика. Химия. Экология и устойчивое развитие. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности. Контроль качества окружающей среды при 

чрезвычайных ситуациях 

Physics. Chemistry. Ecology and sustainable development. Labor health. Life safety. 

Quality control of the environment in emergency situations  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Төтенше жағдайларды жою және алдын алудағы аймақтар мониторингі. Төтенше 

жағдайлардың алдын алу мен олардың салдарларын жою. Төтенше жағдайлардың 

салдарларын жою және құтқару жұмыстарының тактикасы 

Мониторинг территорий при профилактике и ликвидаций ЧС. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Тактика спасательных работ и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

Monitoring areas in the prevention and elimination of emergencies. Prevention of 

emergency situations and liquidation of their consequences Tactics of rescue efforts and 

elimination of consequences of emergency situations. 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basics of ptofessional activity and anti-corruptional culture 

Курстың мақсаты: студенттердің құқықтық мәдениетін және болашақ 

мамандардың жоғары саналы тәртібін қалыптастыру, оларды әлеуметтік үрдістерді 

құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, 

құқықтық тәртіп пен ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сонымен 

қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен таныстыру 

және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары, 

олардың тіршілік әрекетінің түрлі салаларында жүзеге асырылуы; қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері; сот және өзге де құқық қорғау және құқық 

қолдану органдарын ұйымдастыру; кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және 

адамгершілік-этикалық нормалар; конституциялық, азаматтық, еңбек, отбасылық, 

қылмыстық, әкімшілік, жер құқығы негіздерін оқу; 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

2. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

3. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптама және аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

5. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

 

Цель курса: формирование у студентов правовой культуры и высокой 

сознательной дисциплины будущих специалистов, ознакомление их с основными путями 

правового регулирования социальных процессов, ролью права в управлении 

государством, экономикой, в обеспечении правопорядка и организованности, а также 

системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе гражданской 

позиции по отношению к данному явлению. 
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Содержание курса: права и свободы человека и гражданина, их реализация в 

различных сферах жизнедеятельности; основы казахстанской правовой системы и 

законодательства; организация судебных и иных правоохранительных и 

правоприменительных органов; правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; изучение основ конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного, административного, земельного права; Сущность и 

факторы коррупции, ее различных проявлениях; правовая культура личности, 

способствующая противодействию коррупции; анализ коррупционных явлений. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

2. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

3. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

4. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

5. готовить технические задания, технико-эколого-экономическое обоснование 

на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды;  

 

The purpose of the course: the formation of students ' legal culture and high conscious 

discipline of future specialists, familiarization with the main ways of legal regulation of social 

processes, the role of law in government, economy, law enforcement and organization, as well 

as the system of knowledge on combating corruption and development on this basis of a civil 

position in relation to this phenomenon. 

Course content: human and civil rights and freedoms, their implementation in various 

spheres of life; fundamentals of Kazakhstan's legal system and legislation; organization of 

judicial and other law enforcement and law enforcement agencies; legal and moral and ethical 

standards in the field of professional activity; study of the foundations of constitutional, civil, 

labor, family, criminal, administrative, land law; the Essence and factors of corruption, its 

various manifestations; legal culture of the individual, contributing to combating corruption; 

analysis of corruption phenomena. 

As a result of studying the course the student will: 

1. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

2. to carry out control over operation of nature and labor protection means and 

rescue equipment, observance of norms, rules and standards of labor protection; 

3. to carry out examination and audit of economic and other activities of 

enterprises, organizations and citizens, assessment of admissibility of realization of object of 

examination from the point of view of safety for the person and environment; 

4. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

5. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 

 Мәдениеттану, Әлеуметтану, Философия 

Культурология, Социология, Философия 

Cultural Studies, Sociology, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 
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Жер үсті және ағынды суларды талдаудың физика-химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа поверхностных и сточных вод 

Physical and chemical methods of surface and wastewater analysis  

Пән болашақ маманның экожүйелердің жағдайын зерттеу үшін қолданбалы 

экологиялық зерттеулерді ұйымдастыруды қарастыру дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Мазмұны: ұйымдастыру Ерекшеліктері қолданбалы зерттеулер. Негізгі кезеңдері 

қолданбалы зерттеулер. Әдістері қолданбалы зерттеулер. Теориялық және 

эксперименттік зерттеу кезеңдері. Патенттік зерттеулер. Тараулар мен тақырып 

қолданбалы экологиялық зерттеулер. Есеп беру құжаттары бойынша зерттеулер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент теориялық білімнің нақты саласындағы 

қолданыстағы әдістемелер негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыра білуі тиіс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

2. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

3. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

4. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

5. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

 

Дисциплина направлена на формирование знании у будущего специалиста 

навыков и умений рассматривать организацию прикладных экологических исследований 

для изучения состояния экосистем. 

Содержание курса: Особенности организации прикладных исследований. 

Основные этапы прикладных исследований. Методы прикладных исследований. 

Теоретический и экспериментальный этапы исследований. Патентные исследования. 

Разделы и тематика прикладных экологических исследований. Отчетная документация по 

исследованиям.  

В результате изучения дисциплины студент должен организовывать 

исследовательскую деятельность на основе существующих методик в конкретной 

области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов и интерпретацией результатов экспериментальной. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

2. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

3. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств 

и спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

4. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

5. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 
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The discipline is aimed at the formation of the future specialist skills and abilities to 

consider the organization of applied environmental research to study the state of ecosystems. 

Table of contents of course : Features of organization of the applied researches. Basic 

stages of the applied researches.Methods of the applied researches.Theoretical and experimental 

the stages of researches.Patent researches.Divisions and subjects of the applied ecological 

researches.Current documentation on researches. 

As a result of studying discipline the student should organize research activities on the 

basis of existing methods in the specific field of philological knowledge with the formulation of 

reasoned conclusions and findings and interpretation of the experimental results.  

As a result of studying the course the student will: 

1. perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

2. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

3. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

4. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment;  

5. to understand the basic technological principles of industrial enterprises, ensuring 

the safety of production processes and equipment; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Қоршаған орта туралы ілім. Экологиялық білім беру және дүниетаным 

Учение об окружающей среде. Экологическое образование и мировоззрение 

Learning about the environment. Ecological education and outlook 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өнеркәсіптік экология. Қоршаған ортаның мониторингі.  

Промышленная экология. Мониторинг окружающей среды.  

Industrial Ecology. Environmental monitoring. 

 

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 келесі бөлімдерден тұрады: 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;  

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, 
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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 

Современная история Казахстана, Культурология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 

 

Тұрақты органикалық ластағыштар 

Устойчивые органические загрязнители 

Persistent organic pollutants 

Пән қоршаған ортаны қорғау үрдістерін ұйымдастыру және басқару 

ерекшеліктерін білуді қалыптастыруға бағытталған.  
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Пәннің мазмұны: Ерекшеліктері сапасын басқару. Құқықтық реттеу механизмі 

қоршаған ортаны қорғау. Елді мекені, экожүйе. Аймақтық және ұлттық экологиялық 

саясаты. Экологиялық каркас. Экологиялық проблемалар әлемнің түрлі өңірлерінде. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент экономикалық, саяси және әлеуметтік 

географияның аса өзекті міндеттері тұрғысынан ел халқының құрылымын талдай алуы 

тиіс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

2. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

3. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Дисциплина направлена на формирование знании особенностей организации и 

управления процессами охраны окружающей среды.  

Содержание дисциплины: Особенности управления качеством среды. Правовые 

механизмы регулирования охраны среды. Населенный пункт, как экосистема. 

Региональная и национальная экологическая политика. Экологический каркас 

территории. Экологические проблемы в разных регионах мира.  

В результате изучения дисциплины студент должен анализировать структуру 

населения стран с позиций наиболее актуальных задач экономической, политической и 

социальной географии.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

2. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое 

обоснование на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в 

безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

3. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5.  использовать экономические знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

 

The discipline is aimed at the formation of knowledge of the organization and 

management of environmental protection processes.   

Table of contents of discipline : management Features by quality of environment. Legal 

mechanisms of adjusting of guard of environment. Settlement, as ecosystem. Regional and 

national ecological politics. Ecological framework of territory. Ecological problems are in the 

different regions of the world. 

As a result of studying discipline the student must analyze the structure of populations 

from the standpoint of the most pressing challenges of economic, political and social geography. 

As a result of studying the course the student will: 

1. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 
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2. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

3. to maintain technical and environmental documentation relating to professional 

activities; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

area of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and the interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and 

social activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экологиялық химия. Экология және тұрақты даму 

Экологическая химия. Экология и устойчивое развитие. 

Environmental Chemistry. Ecology and steady development. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Производственная практика,  Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг 

негіздері. 

Өндірістік практика, Основы экологического права, менеджмента и маркетинга 

Manufacturing practice, Basic environmentallaw, managementand marketing 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 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; 

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: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 
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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. 

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; 
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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; 

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. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of Kazakhstan 

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

Политология-Социология, Психология, Философия 

Political science-Sociology, Psychology, Philosophy 

 

Ғылыми-зерттеу жұмысының негізі мен ұйымдастырылуы 

Основы и организация научно-исследовательской работы 

Principles and organization of research work  

«Ғылыми-зерттеу жұмысының негізі мен ұйымдастырылуы» курсы студенттерді 

қауіпсіздік бойынша ғылыми жұмыстарды орындауға, эксперименттерді жоспарлау, 

өңдеу, талдау, нәтижелерді жинақтау, үлгілеу және болжамдар жасауға үйрететін пән 

болып табылады.   

Пәнді оқытудың мақсаты: жоғары жалпы ғылымилық және кәсіби дайындығы бар, 

өздігінен творчестовлық жұмысқа қабілетті, барлық ғылымдар үшін ортақ әдістемелік 

заңдылықтары бар мамандарды дайындау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының теориялық негіздері, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарын құру және жүзеге асыру, ғылыми-зерттеу 

жұмысының әдістемелік негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

2. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

3. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

Курс « Основы и организация научно-исследовательской работы» относится к 

естественно-научному циклу, как самостоятельная дисциплина занимается обучением 

студентов  выполнению научно- исследовательской работы в области безопасности,  

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 

моделирование и построение прогнозов.  

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, имеющих высокую 

общенаучную и профессиональную подготовку, способных к самостоятельной 

творческой работе, имеющих представление об общих для всех наук методологических 

закономерностях. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические  основы научно-

исследовательской работы, составление и реализация плана НИР, методологические 

основы научно-исследовательской работы; теоретические знания и практические навыки 

в практической и научно-исследовательской деятельности. 
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В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

2. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое 

обоснование на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в 

безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

3. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5.  использовать экономические знания, научные представления о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

 

Course «Principles and organization of research work» refers to the natural-scientific 

cycle, as an independent discipline engaged in teaching students the implementation of 

scientific and research work in the field of security, design of experiments, processing, analysis 

and synthesis of the results, modeling and forecasting. 

The purpose of the discipline: preparation of specialists with higher and general scientific 

training, capable of independent creative work, having an idea of the general for all sciences 

methodological laws. 

Course Description: the theoretical foundations of research, preparation and 

implementation of the research plan, the methodological basis of the research work; theoretical 

knowledge and practical skills in the practice and research activities. 

As a result of studying the course the student will: 

1. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

2. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

3. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and social 

activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Математика. Химия. Физика. Өндірістік санитария.  

Математика. Химия. Физика. Производственная санитария.  

Mathematics. Chemistry. Physics. Industrial sanitation.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 
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Геоинформациялық жүйелер 

Геоинформационные системы 

Geoinformation system  

Курстың негізгі мақсаты бүгінгі талаптарға сай, ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып географяиялық және басқа ақпаратты өңдей алатын маман-географтарды 

дайындау болып табылады.  

Мазмұны. Геоақпараттану, мәліметтер базасы жайлы жалпы түсініктерді 

зерделеу. Геоақпараттық жүйелермен (ГАЖ), олардың құрылымы және жіктелуімен 

танысу. Курс бойынша білім арнайы пәндерді зерделеуде геоақпараттық әдістерді 

қолдануға мүмкіндік береді.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

2. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

3. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

4. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

5. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

 

Целью курса является подготовка специалистов-географов в соответствии с 

современными требованиями, умеющих с помощью информационных технологий 

обрабатывать географическую и другую информацию.  

Содержание курса. Изучение общих понятий о геоинформатике,  базе данных. 

Ознакомление с геоинформационными системами (ГИС), их структурой и  

классификацией.  Знания по курсу позволят применение геоинформационных методов в 

изучении  специальных дисциплин. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

2. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

3. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

4. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

5. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

 

The aim of the course is to prepare specialists-geographers in accordance with modern 

requirements, able to use information technology to process geographical and other information.  

Course content. The study of General concepts of Geoinformatics, database. 

Introduction to geographic information systems (GIS), their structure and classification.  

Knowledge of the course will allow the use of geoinformation methods in the study of special 

disciplines. 

As a result of studying the course the student will: 

1. perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

2. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  
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3. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

4. to make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and ensure 

the safety of life and environmental protection;  

5. to maintain technical and environmental documentation relating to professional 

activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Информатика, Өндірістік санитария. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. Төтенше 

жағдайлар кезінде тұрғындар мен аумақтарды қорғау. Техногенді сипаттағы төтенше 

жағдайлар және олардан қорғану. Қауіпті табиғи үрдістер және олардан қорғану 

Информатика,  Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. 

Защита населения и территорий при ЧС. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и защита от них. Опасные природные процессы и защита от них 

Computer Science, Occupational health. Life Safety. Protecting the population and 

territories in emergency situations. Emergency situations of technogenic character and 

protection against them. Natural hazards and protection against them  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Know ledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Төтенше жағдайдағы геоақпараттық жүйелер 

Геоинформационные системы при чрезвычайных ситуациях 

Geoinformation Systems 

Мақсаты: Студенттердің ГАЖ технологияларды қолдана отырып зерттелінетін 

аймақ туралы ақпараттарды талдау мен өңдеу жолдарымен, табиғи және техногенді 

сипаттағы ТЖ мен антропогенді әсерлердің нәтижесінде қоршаған ортаның жағдайын 

бағалауды зерделеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Геоақпараттық жүйелердің құрылымы мен қызметі, 

жіктелуі. Геоэкологиялық автоматтандырылған ақпараттың жүйелерді құрудағы 

ерекшеліктер, кеезеңділігі, блоктық принципі. Компьютерлік технологиялар және 

аймақтық геоақпараттық жүйелер.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

2. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

3. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 
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Цель: Изучить студентов обработку и анализа экологической информации на 

изучаемой территории с применением ГИС-технологий, прогнозирование состояния 

окружающей среды в результате антропогенных воздействий и ЧС природного и 

техногенного характера. 

Краткое содержание дисциплины: Структура, функции, классификация и 

структуризация ГИС. Особенности, этапность, адаптивность, блочный принцип в 

разработке географических автоматизированных информационных систем. 

Компьютерные технологии и региональные геоинформационные системы.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

2. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое обоснование 

на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

3. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5.  использовать экономические знания,  научные представления о менеджменте 

в профессиональной и общественной деятельности 

 

Purpose: to Study the processing and analysis of environmental information in the study 

area with the use of GIS technology, forecasting the state of the environment as a result of 

anthropogenic impacts and natural and man-made emergencies. 

Discipline summary: structure, functions, classification and structuring of GIS. 

Features, phasing, adaptability, block principle in the development of geographical automated 

information systems. Computer technologies and regional geographic information systems.  

As a result of studying the course the student will: 

1. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

2. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

3. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and 

social activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Өндірістік санитария. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. Төтенше жағдайлар кезінде 

тұрғындар мен аумақтарды қорғау. Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар және 

олардан қорғану. Қауіпті табиғи үрдістер және олардан қорғану. Төтенше жағдайдағы 

қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

населения и территорий при ЧС. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них. Опасные природные процессы и защита от них. Контроль качества 

окружающей среды при чрезвычайных ситуациях 

Occupational health. Life Safety. Protecting the population and territories in emergency 

situations. Emergency situations of technogenic character and protection against them. Natural 

hazards and protection against them. Quality control of the environment in emergency situations 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Төтенше жағдайлардың салдарларын жою және құтқару жұмыстарының 

тактикасы 

Тактика спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Tactics of rescue efforts and elimination of consequences of emergency situations 

Пәнді оқытудың мақсаты: қалпына келтіру жұмыстары үшін жағдайлар туғызу 

үшін төтенше жағдайлардың салдарларын жою мен оқшаулау, зардап шеккендерге көмек 

пен адамдарды құтқару мақсатында жүргізілетін төтенше жағдайлар аймағында құтқару 

және басқа да шұғыл  жұмыстарды жүргізуге қабілетті, жоғарғы кәсіби дайындығы бар 

мамандарды дайындау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: құтқару және басқа да шұғыл  жұмыстарды жүргізу 

тәсілдері мен амалдары;   құтқару және басқа да шұғыл  жұмыстарды жүргізу мен 

ұйымдастыру бойынша жұмыстардың бір ізділігі; зардап шеккендерді құтқару мен 

алғашқы дәрігерлік көмек көрсету, тасымалдау; төтенше жағдайларда жұмыс жүргізу 

бойынша шараларды жоспарлауды ұйымдастыру жолдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

2. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

3. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

5. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, имеющих высокую  

профессиональную подготовку, способных к проведению спасательных и других 

неотложных работ (СиДНР) в зонах чрезвычайных ситуаций, которые проводятся в целях 

спасения людей и оказания помощи пострадавшим, локализации  и ликвидации 

последствий ЧС и создания условий для последующего проведения восстановительных 

работ. 

Краткое содержание дисциплины: приемы  и способы проведения  спасательных и 

других неотложных работ (СиДНР);  последовательность работы  по организации и 

проведению спасательных и других неотложных работ (СиДНР);  спасение 

пострадавших и оказание первой медицинской помощи, транспортировка; планирование 

мероприятий по проведению работ в чрезвычайных ситуациях. 
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В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

2. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

3. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

4. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое обоснование 

на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

5. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

The purpose of the discipline: training of specialists with high professional training, 

capable of carrying out rescue and other emergency work (Sidnr) in emergency areas, which are 

carried out in order to save people and assist the victims, localization and elimination of the 

consequences of emergencies and create conditions for subsequent recovery work. 

Summary of discipline: techniques and methods of rescue and other emergency work 

(Sidnr); sequence of work on the organization and conduct of rescue and other emergency work 

(Sidnr); rescue of victims and first aid, transportation; planning activities for work in emergency 

situations. 

As a result of studying the course the student will: 

1. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

2. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

3. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

4. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

5. to understand the basic technological principles of industrial enterprises, ensuring the 

safety of production processes and equipment; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Өндірістік санитария. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. Төтенше жағдайлар кезінде 

тұрғындар мен аумақтарды қорғау. Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар және 

олардан қорғану. Қауіпті табиғи үрдістер және олардан қорғану 

Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

населения и территорий при ЧС. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них. Опасные природные процессы и защита от них 

Occupational health. Life Safety. Protecting the population and territories in emergency 

situations. Emergency situations of technogenic character and protection against them. Natural 

hazards and protection against them  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 
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Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау 

Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Assessment of working conditions at workplaces 

Мақсаты: Адамның еңбек жағдайының зиянды өндірістік факторлары, олардың 

туындау көздері, олардың ағзаға жағымсыз әсері, гигиеналық нормалау, зертханалық 

бақылау әдістері туралы студенттерге білімдерін игерту болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қауіпсіздік теориясының негізгі ұғымдары мен 

анықтамалары; нысандардағы апаттардың салдарынан қатерді бағалау кезіндегі 

қолданылатын есептеу әдістемелері; басқарудың заманауи жүйелері; өндірісте қауіпсіз 

және зиянсыз жағдайларды ұйымдастыру;  еңбек жағдайы бойынша өнеркәсіптік 

нысандарды аттестациялаудың негізгі ережелері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

2. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

3. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

4. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

5. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

Цель: освоение студентом знаний о вредных производственных факторах условий 

труда человека, источниках их возникновения, неблагоприятном воздействии на 

организм, гигиеническом нормировании, методах лабораторного контроля.  

Краткое содержание дисциплины: основные понятия и определения теории 

безопасности;  методы расчета последствий аварий при оценке риска на объектах; 

современные системы управления; организация безопасных и безвредных условий на 

производстве; основные правила аттестации производственных объектов по условиям 

труда. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

2. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

3. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

4. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

5. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 
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Purpose: the development of student knowledge about the harmful production factors of 

human working conditions, the sources of their occurrence, adverse effects on the body, 

hygienic regulation, methods of laboratory control.  

Summary of discipline: the basic concepts and definitions of safety theory; methods of 

calculating the consequences of accidents in the risk assessment at the facilities; modern 

management systems; organization of safe and harmless conditions in the workplace; the basic 

rules of certification of production facilities on working conditions. 

As a result of studying the course the student will: 

1. perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

2. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

3. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

4. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment;  

5. to understand the basic technological principles of industrial enterprises, ensuring the 

safety of production processes and equipment; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары. Техногенді сипаттағы төтенше 

жағдайлар және олардан қорғану. Техника және технология қауіпсіздігі 

Методы и средства контроля и измерений. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита от них. Безопасность техники и технологии 

Methods and tools for monitoring and measuring. Emergency situations of technogenic 

character and protection against them. Safety of engineering and technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно-

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету органдары мен құқықтық реттеу 

Правовые регулирование и органы обеспечения безопасность 

жизнедеятельности 

Legal regulation and bodies of providing safety of activity 

Мақсаты: Студенттердің құқықтық құралдар жүйесі ретінде тіршілік қауіпсіздігін 

құқықтық реттеудегі білімдер мен дағдылар кешенін игеруі; сәйкесінше кәсіби маңызды 

құзыреттілігі ретінде маманның құқықтық сауаттылығын дамыту және субъектінің 

қауіпсіз тіршілік етуін қамтамасыз ету органдарын оқытады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: қауіпсіздікті қамтамасыз ететін заң көздері мен 

терминдер; азаматтардың денсаулығын қамтамасыз етудің құқықтық негіздері; 

қауіпсіздікті қамтамасыз ететін органдардың функциясы мен мақсаты; тіршілік 

қауіпсіздігінің негізгі заңдары мен нормативті құқықтық актілер жүйесі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

2. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 
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техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

3. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цель: Овладение студентами комплексом знаний и умений в области правового 

регулирование безопасности жизнедеятельности, как системы юридических средств; 

изучение органов обеспечивающих безопасное существование субъекта и 

соответственно,  развитие правовой грамотности специалиста, как важной 

профессиональной компетентности специалиста и учителя безопасности 

жизнедеятельности. 

Краткое описание дисциплины: Изучение правовых основ безопасности 

жизнедеятельности представляется весьма актуальным при подготовке будущих 

специалистов, поскольку любое происшествие имеет свой правовой аспект и влечет 

существенные правовые последствия. Особенно правовые элементы обеспечения 

безопасности актуализировались в свете событий, связанных с борьбой с преступностью, 

терроризмом, локальными военными конфликтами, возникновением иных чрезвычайных 

ситуаций природного, социального и техногенного характера. Правовые акты защищают 

и регулируют наши права и законные интересы в опасных ситуациях, стимулируют 

профилактику опасных явлений, указывают правильные направления действий, 

ограничивают деятельность субъектов с опасными технологиями и опасным поведением, 

помогают возместить причиненный ущерб. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

2. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое обоснование 

на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

3. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5.  использовать экономические знания,  научные представления о менеджменте 

в профессиональной и общественной деятельности 

 

Purpose: Mastering the students complex of knowledge and skills in the field of legal 

regulation of life safety, as a system of legal means; the study of bodies ensuring the safe 

existence of the subject and, accordingly, the development of legal literacy specialist as an 

important professional competence of the specialist and teacher of life safety. 

Brief description of the discipline: the Study of the legal foundations of life safety is 

very important in the training of future professionals, because any incident has its own legal 

aspect and entails significant legal consequences. Especially the legal elements of security were 

updated in the light of events related to the fight against crime, terrorism, local military 

conflicts, the emergence of other emergency situations of natural, social and man-made. Legal 

acts protect and regulate our rights and legitimate interests in dangerous situations, stimulate the 

prevention of dangerous phenomena, indicate the right directions of action, limit the activities of 

subjects with dangerous technologies and dangerous behavior, help to compensate for the 

damage caused. 

As a result of studying the course the student will: 
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1. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

2. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

3. to maintain technical and environmental documentation relating to professional 

activities; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

area of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and the interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and 

social activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Құқық негіздері. Өндірістік санитария. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. 

Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар және олардан қорғану. Қауіпті табиғи үрдістер 

және олардан қорғану 

Основы право. Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Опасные природные 

процессы и защита от них 

Fundamentals of Law. Occupational health. Life Safety. Emergency situations of 

technogenic character and protection against them. Natural hazards and protection against them  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Өндірістік үрдістердегі эргономика 

Эргономика в производственном процессе 

Ergonomics in production 

Мақсаты: болашақ мамандарды денсаулық пен жұмыс қабілетін ұзақ уақытқа 

дейін сақтауға мүмкіндік беру мен адамның мүмкіндіктеріне сай еңбек жағдайы мен 

басқару жүйелері, сенімді және қауіпсіз еңбек үрдістерін қалыптастыру жолдарын 

зерделеу болып табылады.     

Пәннің қысқаша мазмұны: антропометрия және жұмыс кеңістігін оңтайландыру; 

соматометрия және жұмыс орынының қондырғыларының басқару жүйелері; әртүрлі 

ақпаратты адамның қабылдау ерекшелігі; ақпаратты бейнелеу құралдарына қойылатын 

талаптар; басқарудың эргономикалық мәселелері.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

2. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

3. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

4. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 
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5. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

 

Целью преподавания дисциплины является научить будущего специалиста 

созданию максимально эффективных и надежных и безопасных трудовых процессов, 

систем управления и условий труда, соответствующих возможностям человека и 

способствующих длительному сохранению его работоспособности и здоровья. 

Краткое содержание дисциплины: антропометрия и оптимизация рабочего 

пространства, соматометрия и оборудование рабочих мест системами управления, 

особенности восприятия различного рода информации человеком, требования к 

средствам отображения информации, эргономические проблемы управления.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

2. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое обоснование 

на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

3. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

4. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

5. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности; 

The purpose of teaching the discipline is to teach the future specialist to create the most 

effective and reliable and safe work processes, management systems and working conditions 

that meet the capabilities of the person and contribute to the long-term preservation of his health 

and efficiency. 

Course summary: anthropometry and optimization of working space, somatometry and 

workplace equipment management systems, especially the perception of various kinds of human 

requirements to the means of information display, ergonomic control issues.  

As a result of studying the course the student will: 

1. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

2. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

3. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection;  

4. maintain technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

5. to develop innovative design solutions for industrial and environmental safety; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары. Техногенді сипаттағы төтенше 

жағдайлар және олардан қорғану. Техника және технология қауіпсіздігі 

Методы и средства контроля и измерений. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита от них. Безопасность техники и технологии 

Methods and tools for monitoring and measuring. Emergency situations of technogenic 

character and protection against them. Safety of engineering and technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  
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Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Know ledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар және олардан қорғану 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них 

Emergency situations of technogenic character and protection against them 

 «Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар және олардан қорғану» пәнін 

меңгерудің мақсаты тіршілік әрекетінің қауіпсіздігінің құқықтық, нормативті-техникалық 

және ұйымдастырушылық негіздерін, бейбітшілік және әскери уақытта тұрғындар мен 

территорияларды қорғауды ұйымдастыру, техногенді пайда болған қауіпті және төтенше 

жағдайлар туралы білімдерін алу және қауіпсіз типтегі тұлғаны, қауіпсіз ойлауға 

тәрбиелеу болып табылады. Өткір ауруларда, шұғыл жағдайларда, жарақаттарда алғашқы 

дәрігерлік көмек көрсетудің қажетті амалдарын игеру.  

Курстың қысқаша мазмұны: тіршілік қауіпсіздігі бойынша ұғымдар; техногенді 

сипаттағы төтенше жағдайлардың топтастырылуы; техногенді сипаттағы төтенше 

жағдайлардың салдарлары мен себептері;  техногенді сипаттағы төтенше жағдайларда 

тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық шаралар; 

техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен жою үшін облыс және 

республика деңгейінде құтқару қызметін ұйымдастыру; 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамалық және нормативтік актілерінде құзыретті болу; 

2. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

3. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны 

қорғау, табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 

жөніндегі іс-шараларды жүргізу; 

4. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

5. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптама және аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру. 

 

Целью освоения дисциплины «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них» является воспитание безопасного мышления, личности безопасного типа 

и получение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного 

происхождения; организации защиты населения и территорий в мирное и военное время; 

правовых нормативно-технических и организационных основах безопасности 

жизнедеятельности. Овладение необходимыми приемами оказания первой медицинской 

помощи при травмах, неотложных состояниях и острых заболеваниях. 

Краткое содержание курса: терминология по безопасности жизнедеятельности; 

классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера; причины и возможные 

последствия техногенных чрезвычайных ситуаций; организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; организация и деятельность службы спасения на местном и Республиканском 

уровнях в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1. быть компетентным в законодательных и нормативных актах Республики 

Казахстан в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

2. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

3. проводить мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

защите окружающей среды, предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

4. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

5. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

 

The purpose of development of discipline "Emergency situations of technogenic 

character and protection from them" is education of safe thinking, the person of safe type and 

obtaining knowledge of dangerous and emergency situations of technogenic origin; the 

organization of protection of the population and territories in peace and war time; legal 

normative-technical and organizational bases of life safety. Mastering the necessary techniques 

of first aid for injuries, emergencies and acute diseases. 

Course summary: terminology on life safety; classification of emergency situations of 

technogenic character; causes and possible consequences of technogenic emergencies; 

organizational measures to ensure the safety of the population in emergency situations of 

technogenic character; organization and activities of the rescue service at the local and National 

levels in the field of prevention and liquidation of emergency situations of technogenic 

character. 

As a result of studying the course the student will: 

1. be competent in the legislative and regulatory acts of the Republic of 

Kazakhstan in the field of life safety and environmental protection;  

2. understand the basic technological principles of industrial enterprises, safety of 

production processes and equipment; 

3. carry out measures to ensure life safety and environmental protection, 

prevention and elimination of natural and man-made emergencies; 

4. to develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

5. to exercise control over the exploitation of nature and labour protection standards 

tools and rescue equipment, observance of rules, regulations and standards of labor protection; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Физика. Химия. Экология және тұрақты даму. Өндірістік санитария. Тіршілік 

қауіпсіздігі. Төтенше жағдайдағы қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Физика. Химия. Экология и устойчивое развитие. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности. Контроль качества окружающей среды при 

чрезвычайных ситуациях 

Physics. Chemistry. Ecology and sustainable development. Labor health. Life safety. 

Quality control of the environment in emergency situations  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Төтенше жағдайларды жою және алдын алудағы аймақтар мониторингі. Төтенше 

жағдайлардың алдын алу мен олардың салдарларын жою. Төтенше жағдайлардың 

салдарларын жою және құтқару жұмыстарының тактикасы 

Мониторинг территорий при профилактике и ликвидаций ЧС. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Тактика спасательных работ и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

Monitoring areas in the prevention and elimination of emergencies. Prevention of 

emergency situations and liquidation of their consequences Tactics of rescue efforts and 

elimination of consequences of emergency situations. 
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Электр- және жылу энергетика өндірісінің жұмыстарындағы қауіпсіздік 

Безопасность производства работ в электро – и теплоэнергетике 

Safety of works in the electro – and power system 

Оқыту мақсаты: Өнеркәсіптің әртүрлі салаларының өндірісіндегі және қауіпті 

технологиялық үрдісі кезінде жұмыс жағдайын оқып-үйрету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Қауіпті 

өнеркәсіптік нысандарындағы апаттар кеізндегі жүретін үрдістер мен құбылыстар. 

Технологиялық жүйелердің қауіп-қатерлерді талдау, қауіпті өндірістік нысандарынының 

қауіп-қатері.  Өндірістік жарақаттану. Қауіпсіздік факторы бойынша өндірісті жабдықтау 

мен еңбек жағдайын болжау әдістері.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

2. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

3. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

5. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

Цель изучения: Изучить условия работы при опасных технологических процессах 

и производствах в различных отраслях промышленности. 

Краткое  содержание дисциплины:  Опасные  и  вредные производственные 

факторы. Явления и процессы, протекающие при авариях на опасных промышленных 

объектах. Риск опасных производственных объектов,  анализ  риска  технологических  

систем.  Производственный травматизм. Методы прогнозирования условий труда и 

конструирования производства по фактору безопасности. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

2. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

3. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

4. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

5. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

Purpose: to Study the working conditions in hazardous processes and industries in 

various industries. 

Summary of discipline: Dangerous and harmful production factors. Phenomena and 

processes occurring in accidents at hazardous industrial facilities. Risk of hazardous production 

facilities, risk analysis of technological systems.  Occupational injury. Methods of forecasting 

working conditions and design of production by safety factor. 

As a result of studying the course the student will: 

1. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

2. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 
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3. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

4. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

5. to maintain technical and environmental documentation relating to professional 

activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары. Техногенді сипаттағы төтенше 

жағдайлар және олардан қорғану. Техника және технология қауіпсіздігі 

Методы и средства контроля и измерений. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита от них. Безопасность техники и технологии 

Methods and tools for monitoring and measuring. Emergency situations of technogenic 

character and protection against them. Safety of engineering and technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС), при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Өрт қауіпсіздігі 

Пожарная безопасность  

Fire safety 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқып-үйрену студенттердің жобалық 

конструкторлық, сараптамалық, қадағалау және инспекциялық аудиторлық қызметте 

және болашақ маман ретінде өртке және түтінге қарсы қорғану жүйелерінің, жылулық 

және желдету қондырғыларының, қондырғылар мен ғимараттардың өртке қарсы қорғану 

деңгейі мен өрт қаупін жеткілікті бағалау үшін қажетті теориялық және практикалық 

дағдыларды алуға бағдарланған.   

Мақсаты: өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі принциптері, өрт және 

жарылыстың алдын алу мен еңбек қауіпсіздігінің сұрақтарын толық және терең зерделеу 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ғимараттың көлемді-жобалық және конструкциялық 

ерекшеіктері, ғимараттың өртке тұрақтылығы мен жарылу өрт қауіптілігі, ғимараттан 

адамдарды шығару сұрақтары, ғимараттар мен қондырғылардың өрт қауіпсіздігі, 

ғимараттардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі талаптары.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны 

қорғау, табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 

жөніндегі іс-шараларды жүргізу; 

2. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

3. инновациялық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана 

отырып тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 
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5. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

 

Цели изучения дисциплины: глубокое и полное изучение вопросов безопасности 

труда, предупреждения, пожаров и взрывов, основных принципов обеспечения 

пожаробезопасности. 

Краткое содержание дисциплины; объемно-планировочные и конструктивные 

особенности зданий, огнестойкость и взрывопожароопасность зданий, вопросы 

эвакуации людей из зданий, пожаробезопасность зданий и сооружений, основные 

требования к обеспечению пожаробезопасности зданий. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. проводить мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

защите окружающей среды, предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

2. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

3. выполнять экспериментальные и лабораторные исследования с 

использованием инновационных технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5.  использовать экономические знания,  научные представления о менеджменте 

в профессиональной и общественной деятельности 

 

Objectives of the discipline: a deep and complete study of occupational safety, 

prevention, fires and explosions, the basic principles of fire safety. 

Summary of discipline; space-planning and design features of buildings, fire resistance 

and explosion hazard of buildings, evacuation of people from buildings, fire safety of buildings 

and structures, the basic requirements for fire safety of buildings. 

As a result of studying the course the student will: 

1. carry out measures to ensure life safety and environmental protection, 

prevention and elimination of natural and man-made emergencies; 

2. operate technological systems, networks and equipment designed for life safety, 

environmental protection, protection in emergency situations; 

3. perform experimental and laboratory studies using innovative technologies and 

applications, interpretation of the results; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular area of 

philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions and the 

interpretation of the results of the experimental; 

5. use economic knowledge, scientific ideas about management in professional and 

social activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Физика. Химия. Өндірістік санитария. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. Экология 

және тұрақты даму  

Физика. Химия. Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. 

Экология и устойчивое развитие 

Физика. Химия. Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. 

Ecology and Sustainable Development 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  
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Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Еңбек қауіпсіздігінің аймақтық мәселелері 

Региональные проблемы безопасности труда 

Regional problems of labour safety    

Пәннің мақсаты: студенттерді барлық өндіріс орындарындағы жұмысшылар үшін 

қауіпсіз еңбек жағдайын құрудың теориялық және приактикалық дайындау және осы 

мәселелерді еңбек қауіпсіздігінің аймақтық мәселелері тұрғысынан түсіндіру болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, өндірістік 

санитария мен гигиена бойынша негізгі құқықтық нормативтер мен техникалық 

нормативті құқықтық актілері; еңбекті қорғаудың мемлекеттік қадағалау мен қоғамдық 

бақылау жүйесін; кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру тәртібі, 

аймаққа тән қауіпті және зиянды өндірістік факторлар; өндірістегі қайғылы жағдайларды 

тексеру жүргізу тәртібі; жұмыс орыны мен өндірістік ғимаратқа қойылатын негізгі 

талаптар; қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен қорғану тәсілдері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

2. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

3. өнеркәсіптік кәсіпорындар қызметінің негізгі технологиялық 

принциптерін түсіну, өндірістік процестер мен жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; 

4. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны 

қорғау, табиғи және техногендік төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 

жөніндегі іс-шараларды жүргізу; 

5. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

 

Цель дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

умению создавать здоровых и безопасных условий труда для работников всего 

производства и рассматривает региональные проблемы безопасности труда. 

Краткое содержание дисциплины: основные нормативные правовые и 

технические нормативные правовые акты по безопасности труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене;  системы государственного 

надзора и общественного контроля за охраной труда; порядок организации работы по 

охране труда на предприятии, опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для химической отрасли; порядок проведения расследования несчастных 

случаев на производстве; основные требования к производственным помещениям и 

рабочим местам; способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 
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2. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

3. понимать основные технологические принципы деятельности 

промышленных предприятий, обеспечения безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

4. проводить мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

защите окружающей среды, предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

5. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 

The purpose of the discipline is theoretical and practical training of students to the 

ability to create healthy and safe working conditions for employees of all production and 

considers regional problems of safety. 

Summary of discipline: basic normative legal and technical normative legal acts on 

labor safety, fire safety, industrial sanitation and hygiene; systems of state supervision and 

public control over labor protection; the procedure for the organization of work on labor 

protection at the enterprise, dangerous and harmful production factors characteristic of the 

chemical industry; the procedure for the investigation of accidents at work; basic requirements 

for production facilities and workplaces; methods of protection from exposure to hazardous and 

harmful production factors. 

As a result of studying the course the student will: 

1. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

2. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

3 to understand the basic technological principles of industrial enterprises, 

ensuring the safety of production processes and equipment; 

4. to take measures to ensure the safety of life and environmental protection, 

prevention and elimination of natural and man-made emergencies; 

5. to operate technological systems, networks and equipment designed for the 

implementation of life safety, environmental protection, protection in emergency situations; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мамандыққа кіріспе, экология және тұрақты даму, тіршілік әрекетінің қауіпсіздік 

негіздері, кәсіпорындардағы еңбекті қорғауды бақылау мен қадағалауды ұйымдастыру, 

өндірісті ұйымдастыру және сапа менеджменті 

Введение в специальность, экология и устойчивое развитие, основы безопасности 

жизнедеятельности, организация надзора и контроля за охраной труда на предприятиях, 

организация производства и менеджмент качества 

Introduction  to the profession, ecology and sustainable development, the basics of life 

safety, The organization of supervision and control over labor protection in enterprises, The 

organization of production and quality management 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 
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Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Төтенше жағдайлардағы материалдық-техникалық қамтылуы, 

персоналдарды және қорғануды басқару 

Управление защитой и персоналом, материально-техническое обеспечение 

ЧС 

Management of protection and personnel, material support emergency situations 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді Қазақстан Республикасының аумағында 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі құқықтық және ұйымдастырушылық сұрақтары 

бойынша біліммен, қақтығыс жағдайында басқару, төтенше жағдайлардағы психология, 

ерекше қызмет жағдайында адамның жағдайы туралы мағұлматтарды зерделеу болып 

табылады.   

Пәннің қысқаша мазмұны: табиғи және еғы төтенше жағдайлар кезіндегі халық 

шаруашылық нысандары мен тұрғындарды қорғау мен ұйымдастыру бойынша ҚР 

нормативті және құқытық актілері; табиғи жағдайдағы төтенше жағдайлардың пайда 

болу табиғаты мен зақымдау факторлары; төтенше жағдайлар қауіптерін азайту бойынша 

шаралардың алдын-алу жүйесі; бейбітшілік және әскери уақыттағы төтенше жағдайлар 

кезінде тұрғындардың іс-әрекеттерін оқыту мен ұйымдастыру принциптері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауға қатыстын 

нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттаманы әзірлеу; 

2. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

3. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

4. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

5. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов знанию вопросов 

правового и организационного обеспечения безопасности на территории РК, управления 

конфликтными ситуациями, состояния человека в особых условиях деятельности, 

психологии в экстремальных ситуациях. 

Краткое содержание дисциплины: нормативные и правовые акты РК по 

организации и защите населения и объектов народного хозяйства в ЧС техногенного и 

природного характера; природа происхождения и поражающие факторы ЧС природного 

происхождения; системы профилактических мероприятий по снижению опасностей ЧС; 

принципы организации и обучения населения действиям при ЧС мирного и военного 

времени. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-экологическую 

документацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды; 

2. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое обоснование 

на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

3. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  
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4. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

5. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств 

и спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

The purpose of teaching is to teach students the knowledge of legal and organizational 

security in the territory of Kazakhstan, conflict management, human condition in special 

conditions of activity, psychology in extreme situations. 

Summary of discipline: normative and legal acts of the Republic of Kazakhstan on the 

organization and protection of the population and objects of the national economy in 

emergencies of technogenic and natural character; nature of origin and damaging factors of 

natural origin emergencies; systems of preventive measures to reduce the dangers of 

emergencies; principles of organization and training of the population to act in emergencies of 

peace and war time. 

As a result of studying the course the student will: 

1. to develop normative-technical and normative-ecological documentation 

concerning life safety and environmental protection; 

2. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

3. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection;  

4. maintain technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

5. to exercise control over the exploitation of nature and labour protection standards 

tools and rescue equipment, observance of rules, regulations and standards of labor protection; 

Пререквизиттер /Пререквизиты/Prerequisites:   

Химия, мамандыққа кіріспе, экология және тұрақты даму, тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздік негіздері 

Химия, введение в специальность, экология и устойчивое развитие, основы 

безопасности жизнедеятельности  

Chemistry, introduction to the profession, ecology and sustainable development, the 

basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Арнаулы пәндерді әрі қарай оқып үйрену үшін және дипломдық жобалауда  

Для последующего изучения специальных дисциплин и дипломного 

проектирования  

For further study of special disciplines and diploma projects 

                                                                                                                                             

Жарылыс-өрт қауіпсіздігі 

Взрывопожаробезопасность 

Explosion and fire 

Мақсаты: Азаматтық және өнеркәсіптік нысандарда өрт сөндірудің тәсілдері мен 

өрттің алдын алу бойынша, өрт және жарылу қауіпі жоғары көздермен қауіпсіз еңбек 

жағдайын қамтамасыз ету мен өртжарылу қауіпсіздігінің сұрақтары бойынша теориялық 

және практикалық білімді игерген маман даярлап шығару болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Өрт-жарылу қауіпсіздігі туралы жалпы түсінік, жану 

үрдісінің теориялық негіздері мен өртті сөндірудің заманауи тәсілдері. Өрт категориясын 

анықтау, қолданылатын өрт сөндіргіш заттың түрі, өрт сөндіру техникасының қажетті 

саны, өрт сөндірудің уақыты.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша жобалық 

инновациялық шешімдер әзірлеу; 

2. табиғат және еңбек қорғау құралдары мен құтқару техникасының 

пайдаланылуына, еңбекті қорғау нормаларының, қағидалары мен стандарттарының 

сақталуына бақылау жүргізу; 
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3. кәсіпорындардың, ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық және өзге де 

қызметіне сараптамажәне аудит жүргізу, адам және қоршаған орта үшін қауіпсіздік 

тұрғысынан сараптама объектісін іске асыруға жол беруге баға беру; 

4. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

5. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

 

Цель изучения: Подготовить специалиста, владеющего теоретическими и 

практическими знаниями по вопросам пожаровзрывобезопасности и обеспечению 

безопасных условий труда с источниками повышенной взрыво- и пожароопасности, по 

профилактике и способам тушения пожаров на промышленных и гражданских объектах. 

Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о пожаровзрывобезопасности, 

теоретические основы процесса горения и современные способы пожаротушения. 

Определение категория пожара, вид используемого огнетушащего вещества, 

необходимое количество единиц пожарной техники, время тушения пожара. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. разрабатывать проектные инновационные решения по промышленной и 

экологической безопасности;  

2. проводить контроль за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и 

спасательной техники, соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

3. проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной деятельности 

предприятий, организаций и граждан, оценку допустимости реализации объекта 

экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; 

4. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

5. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

 

The purpose of the study: to Prepare a specialist with theoretical and practical 

knowledge on fire and explosion safety and ensuring safe working conditions with sources of 

increased explosion and fire hazard, prevention and methods of extinguishing fires in industrial 

and civil facilities. 

Brief course content: General concepts of fire and explosion, fundamentals of the 

combustion process and modern methods of fire fighting. Definition fire category, type of 

extinguishing agent used, the required number of units of fire equipment, fire extinguishing 

time. 

As a result of studying the course the student will: 

1. develop innovative design solutions for industrial and environmental safety;  

2. carry out control over the operation of environmental and labor protection 

means and rescue equipment, compliance with rules, regulations and standards of labor 

protection; 

3. conduct expertise and audit of economic and other activities of enterprises, 

organizations and citizens, assessment of the feasibility of the object of expertise in terms of 

safety for humans and the environment; 

4. to make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and ensure 

the safety of life and environmental protection;  

5. to maintain technical and environmental documentation relating to professional 

activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Физика. Химия. Өндірістік санитария. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. Экология 

және тұрақты даму. Электр қауіпсіздік негіздері 

 Физика. Химия. Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. 

Экология и устойчивое развитие. Основы электробезопасности 
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Физика. Химия. Производственная санитария. Безопасность жизнедеятельности. 

Ecology and Sustainable Development. Fundamentals of Electrical Safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the specialty, as well as in the 

preparation of the thesis. 

 

Зілзала медицинасы 

Медицина катастроф 

Emergency Medicine 

Мақсаты: Әртүрлі зілзалалар туралы, зілзала медицинасы қызметінің 

ұйымдастырушылық құрылымы туралы студенттердің білімдерін қалыптастыру; төтенше 

жағдайлар кезінде тұрғындарды қорғаудың негіздерін, зардап шеккен тұрғындарға емдік 

көмек көрсетуге оқыту: тұрғындарға алғашқы және дәрігерлік көмекке дейінгі көмек 

көрсетуді оқыту болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Зілзала медицинасы қызметінің міндеттері. Өрт-

жарылыс қауіпі бар нысандардағы апаттардың медициналық тактикалық сипаттамасы. 

Табиғи апаттың медициналық тактикалық сипаттамасы. Радиациялық қауіпті 

нысандардағы апаттар кезіндегі радиактивті ластанған аймақтардың медициналық 

тактикалық сипаттамасы.  Эпидемологиялық ошақтар мен қауіпті әсер ететін улы 

заттармен зақымдалған ошақтардың медициналық тактикалық сипаттамасы.  Төтенше 

жағдайларда алғашқы дәрігерлік және дәрігерлік көмекке дейінгі көмектің көлемі мен 

ұйымдастыру. Зілзала кезіндегі зардап шеккендерді медициналық сұрыптау. Қорғаныш 

құрылғылар мен жеке бас қорғаныс құралдарының сипаттамасы. Жеке бас қорғанудың 

медициналық құралдарының сипаттамасы. Төтенше жағдайларда қорғану тәсілдері мен 

негізгі принциптері. Радиациялық зақымдалу. Қауіпті әсер ететін улы заттармен 

зақымдалу. Өте қауіпті инфекциялар.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғауда 

қолданылатын схемаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді жобалауға 

техникалық тапсырмаларды, техникалық-экологиялық-экономикалық негіздемені 

дайындау; 

2. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

3. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

4. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

Цель: Формирование у студентов знаний о различных катастрофах; об 

организационной структуре службы медицины катастроф; изучить основы защиты 

населения в условиях чрезвычайных ситуациях, лечебного оказания пострадавшего 

населения: научить способности оказания первой и доврачебной помощи населению. 

Краткое содержание дисциплины: Задача службы медицины катастроф. Медико-

тактическая характеристика аварий на пожаро-взырывопасных объектах. Медико-

тактическая характеристика стихийных бедствий. Медико-тактическая характеристика 
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зон радиоактивного загрязнения при авариях на радиационное опасных объектах . 

Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядовитыми сильнодействующими 

веществами и эпидемических очагов.  Организация и объем первой медицинской и 

доврачебной помощи в ЧС. Медицинская сортировка пораженных при катастрофах. 

Характеристика защитных сооружений и средств индивидуальной защиты. 

Характеристика медицинских средств индивидуальной защиты. Основные принципы и 

способы защиты в чрезвычайных ситуациях. Радиационные поражения. Поражения 

СДЯВ. Особо опасные инфекции. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. готовить технические задания,технико-эколого-экономическое обоснование 

на проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых в безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; 

2. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

3. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

4. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

5. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

Purpose: Formation of students ' knowledge about various disasters; the organizational 

structure of the disaster medicine service; to study the basics of protection of the population in 

emergency situations, medical care of the affected population: to teach the ability to provide 

first and first aid to the population. 

Discipline summary: the Task of the disaster medicine service. Medical and tactical 

characteristics of accidents on fire-explosive objects. Medical and tactical characteristics of 

natural disasters. Medical and tactical characteristics of zones of radioactive contamination in 

accidents at radiation hazardous facilities . Medical and tactical characteristics of the lesions of 

poisonous substances and epidemic foci.  Organization and scope of first medical and first aid in 

emergencies. Medical sorting affected by disasters. Characteristics of protective structures and 

personal protective equipment. Characteristics of medical personal protective equipment. Basic 

principles and methods of protection in emergency situations. Radiation injury. Lesions sdyav. 

Especially dangerous infections. 

As a result of studying the course the student will: 

1. prepare technical specifications, feasibility study for the design of circuits, 

devices, devices and systems used in life safety and environmental protection; 

2. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection;  

3. maintain technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

4. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

5. to maintain technical and environmental documentation relating to professional 

activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Физика. Химия. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. Экология және тұрақты даму. 

Төтенше жағдайлар кезінде қоршаған ортаны қорғау 

Физика. Химия. Безопасность жизнедеятельности. Экология и устойчивое 

развитие. Защита окружаюшей среды при чрезвычайных ситуациях 

Physics. Chemistry. Life Safety. Ecology and Sustainable Development. Natural 

hazards and protection against them. Environmental protection in emergencies 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Еңбек қауіпсіздігінің аймақтық мәселелері. Өнеркәсіптік және экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

Региональные проблемы безопасности труда. Обеспечение промышленной и 

экологической безопасности 

Regional problems of labour safety. Ensuring industrial and ecological safety  

 

Тау-кен металлургия кешендеріндегі қауіпсіздік 

Безопасность производства работ в горно-металлургическом комплексе 

Safety of works in mining and metallurgical complex 

Мақсаты: студенттерде қауіпті өндіріс нысандарының қауіпсіз жұмысын 

қамтамасыз ететін құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздер туралы негізін 

қалайтын түсініктер қалыптастыру мен болашақ мамандардың қауіпті өндіріс 

нысандарында апаттардың алдын алу үшін қажетті теориялық білім мен практикалық 

дағдылармен қаруландыру және өндіріс орындарында жұмыс істеп тұрған қауіпті өндіріс 

нысандарының апат салдарларын оқшаулау мен жоюға дайындығын қамтамасыз ету 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: апаттарды пайда болу көздері бойынша және 

туындайтын салдарларға байланысты жіктелуі;  апаттарды жою мен алдын алу құралдары 

мен күштері;  қауіпті өндірістік нысандарды қолданатын өндіріс орындарының құқығы 

мен міндеттері; өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін басқарудың әртүрлі 

деңгейлері, жүргізетін негізгі шаралары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қолайсыз жағдайларды жою және алдын алу және тіршілік қауіпсіздігі мен 

қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты шешімдер қабылдау; 

2. кәсіби қызметке қатысты техникалық және экологиялық құжаттаманы 

жүргізу; 

3. теориялық білімнің нақты саласындағы қолданыстағы әдістемелер 

негізінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

4. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық қызметтегі менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

5. тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше 

жағдайларда қорғауды жүзеге асыруға арналған технологиялық жүйелерді, желілер мен 

жабдықтарды пайдалану; 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

основополагающих представлений о правовых, экономических и социальных основах 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и вооружить 

будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками 

необходимыми для предупреждения аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. 

Краткое содержание дисциплины: классификация аварий по источникам их 

возникновения и характеру возникающих последствий, организацию деятельности сил и 

средств по предупреждению и ликвидации аварий; права и обязанности организаций 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, основные мероприятия, 

проводимые на различных уровнях управления для обеспечения промышленной 

безопасности. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. принимать ответственные решения для устранения и предупреждения 

неблагоприятных ситуаций и обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

2. вести техническую и экологическую документацию, касающуюся 

профессиональной деятельности; 

3. организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 



72 

 

аргументированных умозаключений и выводов и интерпретацией результатов 

экспериментальной; 

4. использование экономических знаний, научных представлений о 

менеджменте в профессиональной и общественной деятельности 

5. эксплуатировать технологические системы, сети и оборудование, 

предназначенные для осуществления безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 

The purpose of the discipline is to form students ' fundamental ideas about the legal, 

economic and social foundations of ensuring the safe operation of hazardous production 

facilities and equip future professionals with theoretical knowledge and practical skills 

necessary to prevent accidents at hazardous production facilities and ensure the readiness of 

organizations operating hazardous production facilities to the localization and elimination of the 

consequences of these accidents. 

Summary of discipline: classification of accidents by their sources and the nature of the 

consequences, the organization of activities of forces and means for the prevention and 

elimination of accidents; rights and obligations of organizations operating hazardous production 

facilities, the main activities carried out at different levels of management to ensure industrial 

safety. 

As a result of studying the course the student will: 

1. make responsible decisions to eliminate and prevent adverse situations and 

ensure life safety and environmental protection;  

2. maintain technical and environmental documentation related to professional 

activities; 

3. to organize research activities on the basis of existing methods in a particular 

field of philological knowledge with the formulation of reasoned conclusions and conclusions 

and interpretation of the results of experimental; 

4. the use of economic knowledge, scientific ideas about management in professional 

and social activities 

5. to operate technological systems, networks and equipment designed for the 

implementation of life safety, environmental protection, protection in emergency situations; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites:  

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары. Техногенді сипаттағы төтенше 

жағдайлар және олардан қорғану. Техника және технология қауіпсіздігі 

Методы и средства контроля и измерений. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита от них. Безопасность техники и технологии 

Methods and tools for monitoring and measuring. Emergency situations of technogenic 

character and protection against them. Safety of engineering and technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Пән бойынша алынған білім болашақта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

кезінде, өндірістік және диплом алды іс-тәжірибенің есебін әзірлеу кезінде, мамандық 

бойынша курстық жұмыстарды орындау барысында, сонымен бірге диплом жұмысын 

дайындауда қолданылады.  

Знания по дисциплине в будущем будут применяться при выполнении научно- 

исследовательской работы (НИРС),  при подготовке к производственной и 

преддипломной практикам, при  выполнении курсовых  работ по специальности, а также 

при подготовке дипломной работы. 

Knowledge of discipline in the future be applied in carrying out research work, in 

preparation for the industrial practice, when the course work in the spe 


