
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 
7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

7М071 Инженерия және инженерлік іс 
 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы  

7М07101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы 
 

Білім беру 

бағдарламаларыныңтоптары 
7М101Материалтану және технологиялар 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

Осы ББ бойынша магистранттар университеттерде, ғылыми-зерттеу 
институттарында, зауыттарда және басқа да ғылыми орталықтарда инженер, 
лаборант лауазымында жұмыс істеу үшін білім, білік және дағды алады. ББ 
материалдарды өңдеудің физикалық-механикалық әдістерін, материалдардың 
бетін модификациялау әдістерін, нанотехнологияларды, сондай-ақ 
материалдардың қасиеттерін механикалық және құрылымдық-фазалық 

зерттеуді қарастырады. Білім беру бағдарламасы бойынша С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-нің "Ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхана" 
базасында субъектілердің кәсіби және зерттеу құзыреттіліктерін дамыту 
мүмкіндігі бар. Бұл базаның ішінде қазіргі заманғы бірегей жабдықтармен 
жарақтандырылған наноконструкциялау және материалдарды механикалық 
сынау және спектралдық талдау зертханалары, ротациялық абразиметр XHF-17, 
абразивтік тозуға сынауға арналған қондырғы, 130 модельдің профилометрі, 
Pulverisette 23, ДРОН-3, Expert PRO, рентгенофлуоресценттік талдау, жарық 

түсіретін электрондық микроскоп және т. б. бар. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 
 

ғылыми, өндірістік, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін 
материалтану саласында іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу 
дағдылары бар еңбек нарығында сұранысқа ие бәсекеге қабілетті мамандарды 
даярлау 

БББ міндеттері 
 
 
 
 

1. Конструкциялық материалдардың теориялық және практикалық 
мәселелерін, классификациясын, механикалық сипаттамаларын зерттеу; 

2. монокристаллдар мен поликристаллдардағы деформациялық 
процестер туралы оқу; 

3. материалдардың негізгі механикалық қасиеттерін (серпімді, берік, 

пластикалық, шаршаған және т. б.) және оларды анықтау әдістерін зерттеу; 
4. материалдардың химиялық және фазалық құрамын, құрылымы мен 

қасиеттерін зерттеу; 
5. жаңа материалдарды алу, оларды термиялық және химиялық-

термиялық өңдеу, Қысыммен, жоғарғы беттерді өңдеу және өндірісте өңдеудің 
басқа технологияларын енгізу; 

6. жұмыс принциптерін зерттеу және технологиялық құрылғыларда 
жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

7. жаңа технологиялық процестердің ғылыми негіздерін құру және 
оларды өндірісте енгізу. 

БББ оқыту нәтижелері 
 

1. Кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті жүзеге асыру мақсатында 
мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда 
коммуникация құру; 

2.   Кәсіби қызметте физикалық материалтану саласындағы білімді, 
Конструкциялық материалдарды алу тәсілдерін, қазіргі заманғы химиялық, 
физика - механикалық, электрондық-оптикалық талдау әдістерін, заттардың 
(материалдардың) қасиеттерін, олардың физикалық және химиялық 
процесстерін диагностикалау мен моделдеуді қолдану; 

3. Бұйымның технологиялылығы, үнемділігі, сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі 
талаптарын ескере отырып, пайдаланудың берілген шарттары үшін тиісті 
материалдарды дербес таңдау; 

4. Материалдарды әзірлеу процесінде қазіргі заманғы ақпараттық 
технологияларды қолдану;  

5. Әртүрлі материалдардың құрылымы мен қасиеттерінің, сондай-ақ оларды 
өңдеу технологияларының компьютерлік және математикалық модельдерін 
құру; 

6. Инновациялар, Наноматериалдар және нанотехнологиялар саласындағы 

әзірлемелерді қолдану; 
7. Материалдардың физикалық және механикалық қасиеттерін білу негізінде 

алдын ала берілген технологиялық және функционалдық қасиеттері бар 
инновациялық материалдар, жаңа бұйымдар, материалдар, наноматериалдар 
жасау; 



8. Өндіріске материалдарды алу мен өңдеудің жаңа прогрессивті 
технологияларын енгізу; 

9. Материалтану саласындағы инновациялық идеялар мен технологияларды 
талдау; 

10. Жақсартылған өнімдерді, қызметтерді немесе процестерді алу, ғылыми 

әзірлемелерді коммерцияландыру мақсатында ғылыми зерттеулердің 
нәтижелерін практикада пайдалану; 

11. Ғылыми-педагогикалық және басқару қызметін жүзеге асыру үшін жоғары 
мектеп педагогикасының, жаратылыстану және техникалық ғылымдарды оқыту 
әдістемесінің, психологияның білімін қолдану; 

12. Әр түрлі көздерден алынған ақпаратты бағалау (статистикалық деректер, 
бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, тарихи құжаттар және т. б.)); 

13. Материалтану саласындағы инновациялық идеяларды талдау; 

14. Толерантты мәдениетті, қазақстандық патриотизмнің құндылықтарын, 
белсенді азаматтық және әлеуметтік позицияны көрсету; 

15. Ғылым тарихы мен әдіснамасын түсіну негізінде ғылыми, зерттеу 
қызметін жүзеге асыру, салыстырмалы талдаудың теориясы мен әдіснамасы, 
философиялық ұстанымдар, мектептер, ғылыми-танымдық қызмет әдістерін 
қолдану;   

16. Нақты кәсіби есептерді шешу үшін беріктілік физикасы мен бұзылу 
механикасының теориялық нәтижелерін қолдану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  
7М07101-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы білім беру 
бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі 

Маман лауазымдарының тізімі  
 

ғылыми қызметкер;  
өндірістік кәсіпорындардағы инженер; 
ЖОО-дағы оқытушы 

Кәсіби қызмет объектісі  

 

Бітіруші өзінің кәсіби қызметін келесі ұйымдар мен мекемелерде жүзеге асыра 
алады: "ТехноАналит" ЖШС, "ҚР Ұлттық ядролық орталығы" (Курчатов қ.), 
"Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ, "Өскемен арматура зауыты" АҚ, 
"Қазмырыш" ЖШС, Сібір федералдық университеті( РФ, Курчатов қ.), Біріккен 

ядролық зерттеулер институты (РФ, Дубна қ.) және т. б., сондай-ақ қара және 
түсті металлургия кәсіпорындарында, машина жасау және аспап жасау 
зауыттарында, салалық ғылыми-зерттеу және жобалау институттарында, ҚР 
жоғары және орта техникалық оқу орындарының зертханаларында. 

 

 
 

 

 
 

 


