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6В07203-Мұнай өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы 

негізінде әзірленген: 

 

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі No 319-III Заңы (2021 жылғы 31 наурыздағы өзгертулер мен 

толықтырулармен), 

2. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі No 151-І Заңы. «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» (24.05.2018 ж. 

Өзгертулер мен толықтырулармен), 

3. Жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 2018 жылғы 31 тамыз No 604, (05.05.2020 ж . №182 өзгерістерімен және 

толықтыруларымен) 

4. Әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 

наурыздағы ұлттық біліктілік шеңбері, 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Кредиттік технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесін бекіту 

туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы No 152 бұйрығы (2018 жылғы 12 қазандағы No 563 өзгертулер мен толықтырулармен), 

6. 2018 жылғы 13 қазандағы No 569 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші.
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 

3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 

4 Білім беру бағдарламаларының тобы 

5 Кредиттер көлемі 

6 Оқу түрі 

7 Оқу тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 

9 Білім беру бағдарламасының түрі 

10 БЖХС бойынша деңгей 

11 ҰБШ бойынша деңгей 

12 СБШ бойынша деңгей 

13 Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі 

 ЖОО партнер (серіктес) 

 ЖОО партнер (серіктес) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 

15 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі 

16 Миссиясы 

17 Пайымдауы 

18 Құндылықтар 

19 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

20 Мектеп бітірушінің атрибуттары 

21 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен объектілері 

21.3 Кәсіби қызмет түрлері 

21.4 Кәсіби қызметінің функциялары 

22 Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

23 Білім беру бағдарламалары модульдерінің мазмұны 

24 Сертификаттық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілер тізімі 

28 Жиынтық кесте игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісі 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

1 Білім беру бағдарламасының коды мен атауы: 6В07203-Мұнай өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) 

2 Білім беру саласының коды мен жіктелуі: 6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

3 Дайындық бағыттарының коды мен класификациясы:  6В072 Өндірістік және өңдеу салалары 

4 Білім беру бағдарламаларының тобы: B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 

5 Кредит көлемі:  240 

6 Оқу түрі: күндізгі бөлім 

7 Оқыту тілі: қазақ тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже: «6В07203-Мұнай өңдеу өндірісінің технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және 

технология бакалавры 

9 Білім беру бағдарламасының түрі: жаңа 

10 БЖХС бойынша деңгей - 6 деңгей 

11 ҰБШ бойынша деңгей - 6 деңгей 

12 СБШ бойынша деңгей-- 6 деңгей 

13 Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі: жоқ 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 28.07.2020ж. бастап 

KZ83LAA00018499  

15 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеу мерзімі: 

16 Миссия: Мұнай өңдеу және мұнай химиясы саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау 

17 Пайымдау: тазарту және мұнай-химия саласындағы көшбасшылық және инновация 

18 Құндылықтар 

- парасаттылық; 

- адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу; 

- қоршаған ортаға деген сүйіспеншілік пен құрмет; 

- зерттеу құзыреттіліктерін үнемі дамыту 

19 Білім беру бағдарламасының мақсаттары: 

19.1 ББ стратегиялық мақсаты: табиғи энергия тасымалдаушылары мен көміртегі материалдары саласындағы ғаламдық мәселелерді шешуге 

қабілетті мұнай, газ және көмірді қайта өңдеу және мұнай химиясы үшін шикізат саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау. 

19.2 Білім беру бағдарламасының мақсаты: нарықта бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін, мұнай, газ конденсаты және газды қайта өңдеу 

саласындағы білімі бар, табиғи энергия тасымалдаушылары мен жоғары қосымша құны бар көміртекті материалдар саласындағы білікті 

мамандарды даярлау, халықаралық стандарттар мен отандық дәстүрлерге негізделген. өндірістегі технологиялық шешімдерді модельдеуге және 

оңтайландыруға қабілетті. 
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             20  Бітірушінің атрибуттары (құзыреттілік және оқу нәтижелері негізінде әзірленген): 

 

 Атрибуттар Құзыреттілік түрлері 

Бизнесті заңды қолдау саласындағы 

жоғары кәсіпқойлық 

"Қатты" құзыреттер (Hard skills) Талдау-зерттеу құзыреттілігі (Analytical 

and research skills) 

Кәсіби коммуникациялық-этикалық 

құзыреттер (Forensic eloquence and ethical 

skills) 

Эмоциялық интеллект "Жұмсақ" құзыреттер (Soft skills)  

Жаһандық сын-қатерлерге бейімделу   

Көшбасшылық   

Кәсіпкерлік ойлау   

Жаһандық азаматтық   

Академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну 

  

 

21 «6B07203-Мұнай өңдеу өндірістерінің  технологиясы бойынша "техника және технология бакалавры" бакалаврының біліктілік си-

паттамасы» 

21.1 Біліктілік және лауазымдар тізбесі: біліктілігі мен лауазымдары ҚР ҰК 01-2017 "Кәсіптер сыныптауышы" Қазақстан Республикасының 

Ұлттық сыныптауышына сәйкес айқындалады (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және 

метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-од бұйрығымен бекітілді және қолданысқа енгізілді).  

Оның ішінде: 

- технолог,  

- химик-технолог,  

- бейорганикалық өндіріс маркетологы,  

- шебер-технолог, 

- ЖОО кафедраларында мамандық бойынша маман,  

- орта оқу орындарының оқытушысы 

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен объектілері: «6В07203-Мұнай өңдеу өндірістерінің технологиясы» - бұл мұнай өңдеу саласы; химия, биотех-

нологиялық, тамақ өнеркәсібі; ғылым және білім. 

21.3 «  Кәсіби қызмет түрлері:  

- ұ- Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

- ө- Өндірістік-технологиялық; 

- --- Жобалау-конструкторлық;  
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- Эксперименталды-зерттеу. 

21.4 Кәсіби қызметтің функциялары. «6B07203-Мұнай өңдеу өндірістерінің технологиялары» БӨ бакалавры өзінің кәсіби қызметін салаға 

және нысандарға байланысты келесі бағыттар бойынша жүзеге асырады: 

- ұйымдастыру және басқару қызметі; 

- қолданыстағы өндіріс жағдайында орындаушылар мен мамандар командасының тиімді жұмысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету; 

- қайта өңдеу кәсіпорындарында қажетті еңбек және өндірістік тәртіпті сақтау; 

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру және қамтамасыз ету; 

- мұнай өңдеу зауыттарының маркетингтік зерттеулерін ұйымдастыру және жүзеге асыру; 

- мұнай-химия өнімдерінің логистикалық операцияларын ұйымдастыру және жүзеге асыру; 

өндірістік-технологиялық қызмет: 

- ҚР нормативтік құжаттарының және стандарттарының талаптарына сәйкес дайын мотор отындарын өндіру; 

- мұнай-химия өнімдерінің сапалық бақылауын кезең-кезеңімен жүзеге асыру; 

- бензин мен дизель отынын өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру; 

- мұнай-химия өнімін өндірудің технологиялық процесін бақылау; 

- өндірістік процесті техникалық бақылауды жүзеге асыру; 

- мұнай-химия өндірісінің техникалық-экономикалық талдауы; 

- жанармай сапасын бақылау және стандарттау; 

- нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес шикізат пен материалдардың кіріс бақылауын ұйымдастыру және қамтамасыз ету; 

жобалау және жобалау қызметі: 

- жаңаларын жобалауға және қолданыстағы технологияларды, технологиялық процестерді, технологиялық желілерді немесе технологиялық 

жабдықты модернизациялау үшін техникалық шарттарды әзірлеу; 

- отын өндірісінің технологиялық регламенттерін әзірлеу (зертханалық, тәжірибелік-өндірістік, өндірістік, типтік); 

- отын өнімдерін өндіруге ЖСҚ әзірлеу; 

- математикалық модельдерді қолдана отырып технологиялық процестің және жеке кезеңдердің баламалы нұсқаларын талдау және бағалау; 

- іске қосу және реттеу жұмыстарына қатысу және қатысу. 
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22 Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу «6В07203-Мұнай өңдеу өндірістерінің технологиясы»  

 
Құзыреттілік түрі Оқу 

нәтижесі-

нің  коды 

Оқыту нәтижесі 

(Блум таксономиясы бойынша) 

Талдау және зерттеу дағдылары 

(Analytical and research skills) 

ОН1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, 

заңдық, жаратылыстану-ғылыми пәндерге негізделген зерделенетін ғылыми пәндердегі өзекті білімдер мен 
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түсініктерді көрсетеді. Қоғамдық сананы модернизациялаудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін 

қолданбалы экономикалық, заңгерлік, жаратылыстану пәндері бойынша тиісті білімдерін көрсетеді. 

Қоғам туралы білімдерді ажырамас жүйе және тұлға ретінде қолданады, қазіргі қоғамдағы рухани проце-

стердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың заңды мүдделері, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік шарттары, зиянды және қауіпті фактор-

лардың адамға және табиғи ортаға әсері 

ОН2 Зерттелетін әдістер саласында фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешеді; математикалық 

анализдің негізгі ұғымдары мен әдістерін, дискретті математиканы, ықтималдықтар теориясын және 

математикалық статистиканы, қолданбалы есептерді шешудің негізгі сандық әдістерін біледі және 

термодинамиканың негізгі физика заңдылықтарын түсінеді, изохоралар, изобаралар, изотермалар, фазалық 

ережелер туралы біледі, химиялық кинетика және катализ негіздерін біледі, әдістерді біледі кеңістіктегі 

геометриялық фигуралардың жазықтықтағы кескіндері, сондай-ақ осы фигуралардың кескіндеріне сәйкес 

өздері 

ОН3 

  

Ол химия-технологиялық өндірісті экономиканы, ұйымдастыруды және жоспарлауды зерттейді және химия 

өнеркәсібінің ғимараттары мен құрылыстарын жобалау принциптерін қолданады, өндірістік объектілерді 

жобалаудың жалпы ережелерін түсінеді, энергия шығынын есептейді, химиялық технология процестерін, 

жіктелуін, масса мен энергияның сақталу заңдарын, жылу беру туралы түсініктерді түсінеді , 

жылуалмастырғыштардың жіктелуін, химиялық процестердің физикалық және химиялық негіздерін, 

стехиометрияны, химиялық түрленулердің термодинамикасын түсінеді, химиялық реактордың жұмысын және 

негізгі процестерді, технологиялық және химиялық процестерге қолданылатын аппараттар мен машиналар 

үшін есептеу және есептеу әдістерінің принциптерін біледі 

ОН4 Бейорганикалық химияда типтік есептерді шешудің негізгі әдістерін қолданады және оларды технологиялық 

мәселелерді шешуде қалай қолдануды біледі және бейорганикалық химияның теориялық негіздері мен 

заңдылықтарын біледі, күрделі химиялық мәселелердің шешімдерін табады, реакция механизмін талдайды, 

периодтық жүйе топтарының I - VII негізгі топшалары элементтерінің қажетті ақпараттары мен қасиеттерін 

қолданады , олардың таралуы, ашылу тарихы, алу мен пайдаланудың негізгі әдістері, сонымен қатар осы 

элементтердің кейбір маңызды қосылыстарының қысқаша сипаттамасы және нақты аналитикалық реактивтер, 

олардың қолданылу салалары мен ерекшеліктері туралы кең ауқымды ақпаратты пайдаланады және 

физикалық-химиялық және басқаларын қолданумен негіздеуге баса назар аударады. химиялық реакциялар мен 

химиялық тепе-теңдіктің кинетикалық параметрлерін және заңдарын, жалпылауын және талдауын; жылу 

эффектілері мен химиялық реакциялардың жылдамдығын есептейді, каталитикалық реакциялардың 

параметрлерін, химиялық және физикалық-химиялық процестердің жүру заңдылықтарын, идеал газдардың 

заңдылықтарын анықтайды және коллоидтық химия мен процестер туралы білімдерін қолданады 

ОН5 Білімді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және теориялық органикалық химияның зерттелетін 

саласындағы мәселелерді шешу Органикалық қосылыстардың құрылымы мен реактивтілігі туралы заманауи 

идеяларды қоса алғанда, теориялық органикалық химияның негізгі принциптерін қолданады және химиялық 

өндірістің технологиялық көрсеткіштерінің материалдық және энергетикалық есептеулерін орындайды; 

химиялық-технологиялық процестерді, органикалық химиядағы реакция механизмдерін және талданатын 

объектінің құрамындағы заттың (иондар, атомдар, молекулалар) сандық анализін, гетероциклді және хош иісті 

қосылыстар химиясын жүргізудің оңтайлы шарттарын анықтайды 
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Кәсіби коммуникациялық 

құзыреттілік (Forensic eloquence 

and ethical skills) 

ОН6 Табиғат пен технологияның өзара байланысын, табиғи-техникалық жүйелердің қалыптасу заңдылығын және 

экологиялық қауіпсіздікті және табиғи ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін осы жүйелерді басқарудың 

мүмкін тәсілдерін оқып үйренеді, қоршаған ортаның экологиялық проблемалары, антропогендік фактордың 

әсері, қоршаған ортаның жай-күйін бақылау үшін қажетті бақылау, талдау әдістері туралы біледі , адамның 

биосфераны бұзу тетіктерін, оның бұзылуын болдырмау жолдарын біледі және қоршаған ортаның 

бұзылуынсыз табиғатты ұтымды пайдалану қағидаларын дамытады, қалдықсыз технология туралы негізгі 

білімдерге ие, қоршаған ортаны зиянды әсерден құтқаруға бағытталған экологиядағы инновациялар туралы 

білімдерін көрсетеді және ақпараттық мониторинг негіздерін біледі экологиялық өндірістік қызметтің кең 

спектрі үшін, жоғары технологиялық экологияның негізгі құралдарының қазіргі жағдайын біледі, жаңа IT 

технологияларды қорғау мәселелерін шешуде қолданады қоршаған орта жоқ. 

ОН7 Синтетикалық бензинді бөліп шығару және тазарту саласында оқу-практикалық және кәсіби мәселелерді 

шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану,Синтетикалық бензинді, дизельді отынды, баламалы 

сұйық отынды, жасанды газдардан және ауыр мұнай қалдықтарынан газды синтездеуді, бөлуді және 

тазартудың негізгі технологиялық әдістерін қолданады, бензинді риформинг процестерін, 

нанокатализаторларды таңдауды, қоршаған ортаны қорғау әдістерін біледі, көмірсутегі шикізатын өндіру және 

логистикасының негіздерін біледі техникалық мәтіндерді ағылшын тілінен қазақ және орыс тілдеріне 

заманауи аудару техникасы 

Soft skills ОН8 Мұнай өңдеу мен мұнайхимиясындағы процестерді жақсарту үшін заттардың наноскөлдік күйінің 

ерекшеліктерін қолданады, қатты көмірсутегі шикізатын өңдеудің негіздерін біледі және қолданады, 

майларды, мұнай өнімдерін өңдеудің әртүрлі әдістерін талдайды: электрогидроэффект, жоғары тұтқырлықты 

майлар мен ауыр көмірсутектер шикізаттарын өңдеудегі электрогидро-импульстік технология, жаңа 

технологияларды қолданады бензинді риформинг процесін жетілдіру мәселелерін шешу, ауыр көмірсутегі 

шикізаттарының барлық түрлерін (мұнай өңдеу, мұнай химиясы, көмір химиясы және өсімдік шикізаты) 

өңдеудің технологиялық процесінің негіздерін біледі, тұтқырлығы жоғары майларды, ауыр май қалдықтарын 

заманауи гетерокаталитикалық жүйелерді қолдана отырып металсыздандыру әдістерін біледі. Академиялық 

хат пен ғылыми зерттеулер әдістерін меңгереді және оларды мұнай өңдеу және мұнайхимия саласында 

қолданады. 

ОН9 Процестер мен құрылғылардың материалдық және энергетикалық баланстарын есептейді, белгілі бір типтегі 

жабдықтың сипаттамалары мен параметрлерін есептейді, белгілі бір өндіріске арналған жабдықтың дизайнын 

таңдауды негіздейді, таңдалған технологиялық сызбалардың орындылығын негіздейді, көмірсутектерді 

термиялық деструкциялау, көмірсутектердің тотығуы, термокаталитикалық процестер, каталитикалық 

крекинг, алкилдеу, изомерлеу әдістерін қолданады , гидрлеу, көміртегі оксиді негізінде синтездеу, пентан-

гексан фракциясын өлшеу, олефинаммен сары майдың каталитикалық алкилдеуі және МТБ эфирін алу туралы 

білімдерін көрсетеді, мотор отындарының шығымын максимумға жеткізу үшін мұнай және газ тәрізді 

көмірсутектерді өңдеудің негізгі технологиялық процестері туралы кең көлемде ақпарат береді. Көмірсутек 

шикізатын өңдеудің деструктивті үдерістерінде зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін зерттеу саласында өз 

бетінше әрі қарай оқу үшін қажетті оқыту дағдыларын алады. 

ОН10 Химология негіздерін, жанар-жағармай материалдарының сапасын, мотор отындарының және майлау майла-

рының сапасын бағалаудың жүйелері мен әдістерін, жанармай химиологиясын меңгереді, каталитикалық изо-

мерлеу экспериментін жүргізу дағдыларына ие, негізгі органикалық қосылыстарды алу процестерінің меха-

низмдерін, катализдік негіздерді, заңдылықтарды, химиялық заттарды оңтайландыру әдістерін негіздей алады. 
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- мұнай химиясында каталитикалық жүйелерді қолданатын технологиялық процестер, гидрлеу технологиясы-

ның негіздерін біледі, майды кешенді өңдеу, майлау майларын алу технологиясын, бензинді реформалауды 

біледі, көмірсутегі шикізатын өңдеу кезінде пиролиз әдістерін қолданады, пиролиздің өндірістік процесін 

біледі., құбырлы пиролиз реакторлары. Әлеуметтік , этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 

пайымдауды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге қабілетті. 
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23. «6В07203-Мұнай өңдеу өндірістерінің технологиясы» білім беру бағдарламалары модульдерінің мазмұны 

№ Модуль атауы Пәндердің атауы Көлемі (ECTS)  

1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 

Философия 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Қолданбалы бизнес 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері  

Қазақ халқының рухани мұрасы 

5 

5 

5 

 

2 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану 

Мәдениеттану, Психология 

4 

4 

3 Ақпаратты-коммуникациялық Ақпаратты-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Орыс тілі 

Шетел тілі 

Дене шынықтыру 

5 

 

10 

10 

8 

4 Жалпы және бейорганикалық химия Бейорганикалық химия 

Элементтер химиясы  

Бейорганикалық химияның таңдаулы 

тараулары 

7 

8 

5 Физико-математикалық ғылымдар Жоғары математика 

Физика 

5 

4 

6 Физикалық, аналитикалық және коллоидтық 

химия 

Сапалық анализ  

Физикалық химия 

Сандық анализ  

Оқу 

8 

8 

7 

3 

7 Органикалық химия және химиялық 

технология негіздері 

Органикалық химия 

Химиялық өндірістердің техникалық 

термодинамикасы және жылу техникасы  

Циклды қосылыстар химиясы 

Ароматты қосылыстар химиясы 

Өндірістік 

8 

6 

 

7 

 

2 

8 Мұнай мен газды өңдеу технологиясы  Мұнай өңдеудегі кәсіби бағытталған шет 6 
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тілі  

Техникалық аударма 

Мұнай мен ауыр мұнай қалдықтарының 

жоғары молекулалық қосылыстары 

Мұнайдың дисперсті жүйелерінің физика-

химиялық механикасы 

Мұнай, газ және көмір экологиясы 

Мұнайхимия және экология 

Мұнай, газконденсат және газдың химиясы 

мен физикасы 

Мұнай, газ және көмір өңдеудің теориялық 

негіздері 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

9 Альтернативті отын технологиясы Жалпы химиялық технология 

 Химиялық технология және катализ 

Сызбалы геометрия 

Инженерлік графика 

Отын және май технологиясы 

Қатты отын технологиясы 

Ауыр көмірсутек шикізатын өңдеу 

технологиясы 

Мұнай және газ шикізатының пиролизі 

Коллоидтық химия 

Беттік  және дисперсті құбылыстар 

Мұнайхимия және мұнай өңдеудегі 

катализ 

Мұнай өңдеудің гомолитикалық және 

гетеролитикалық процестері 

Жылу алмасу процестерін модельдеу 

Мұнай өңдеу өндірістерінің машиналары 

мен аппараттары 

Өндірістік 

Өндірістік 

Дипломалды 

5 

 

4 

 

7 

 

5 

 

 

7 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

15 

5 

3 
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10 Химиялық технологиядағы толқындық 

процестер (minor) 

Механохимия 

Құбырларды тазалаудың 

электргидравликалық технологиясы 

Плазмохимия 

Көмірсутек шикізатын өңдеудегі 

кавитация 

Агроөнеркәсіптік салада 

электргидравликалық әсер ету 

технологиясы 

Электргидроимпульсті технология 

Көмірсутегі шикізатын өңдеудің дәстүрлі 

емес әдістері 

Химиялық технологиядағы акустикалық 

әдістер 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық 

жұмысты жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды дайындау және 

тапсыру 

12 
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24. Сертификаттау бағдарламасы (minor) «Химиялық технологиядағы толқындық процестер» - 18 кредит 

Химиялық технологиядағы толқындық процестер 1 - 18 кредит 

Механохимия, Құбырларды тазалаудың электргидравликалық технологиясы- 4 кредит 

Плазмохимия, Көмірсутек шикізатын өңдеудегі кавитация  - 5 кредит 

Агроөнеркәсіптік салада электргидравликалық әсер ету технологиясы, Электргидроимпульсті технология- 5 кредит 

Көмірсутек шикізатын өңдеудің дәстүрлі емес әдістері, Химиялық технологиядағы акустикалық әдістер- 4 кредит 

 

  

Сертификаттау 

бағдарламасы 

Семестр 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Химиялық 

технологиядағы 

толқындық 

процестер  

     Механохимия 

 

Плазмалық химия 

Агроөнеркәсіптік 

салада 

электргидравликалық 

әсер ету технологиясы 

Көмірсутекті 

шикізатты өңдеудің 

дәстүрлі емес әдістері 

 

     Құбырларды та-

залаудың электргид-

равликалық техноло-

гиясы 

Көмірсутектерді өңде-

удегі кавитация 

Электргидроимпульсті 

технология 

Химиялық техноло-

гиядағы акустикалық 

әдістер 
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25. Оқу нәтижелерінің матрицасы 

NN 

п/п 

Пәндердің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Саны 

неси-

елер 

Оқу нәтижелері (кодтар) 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН10 

 Жалпы білім беру пәндерінің циклі 

Университет компоненті / Таңдау компоненті 

D1 Қолданбалы бизнес Бизнес-жоспар құрудың әдістемелік негіздері. Қол-

данбалы бизнес курсы сату нарығын талдау 

әдістерін, өнімді сипаттауды, өндіріс жоспарын әзір-

леуді және ұсынуды, маркетинг жоспары мен ұйым-

дастырушылық жоспарды әзірлеу мен таныстыруды, 

қаржылық жоспарды әзірлеуді және ұсынуды қамти-

ды. Курстың мақсаты студенттерді қолданбалы 

кәсіпкерліктің негіздерімен таныстыру. 

5 

+  

 

        

D2 Құқық және сыбай-

лас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылы-

стардың негізгі түсініктері. Қазақстан Республикасы-

ның конституциялық құқығының негіздері. K. 

Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау орган-

дары мен соттар. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік органдар. Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республика-

сындағы азаматтық және отбасы құқығының 

негіздері. ҚР еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыз-

дандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері 

үшін заңды жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру 

+          

D3 Экология және 

тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 

Қоғам мен табиғат дамуының негіздері, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдаланудың заманауи 

тәсілдері, өмір қауіпсіздігін құқықтық реттеу, 

жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше 

жағдайлардың салдарын бағалау. Тірі ағзалар 

популяцияларының жағдайы, экожүйелердің бұзылу 

дәрежесі, популяциялардың құрылымы мен 

динамикасы, тірі организмдердің бірлестікте өзара 

әрекеттесу механизмдері, қазіргі заманның негізгі 

экологиялық проблемалары 

+     +     

 Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D4 Бейорганикалық хи-

мия 

Периодтық жүйенің I – VII топтарының негізгі кіші 

топтарының элементтерінің физикалық және 

химиялық қасиеттері, олардың таралуы, ашылу 

тарихы, алудың және қолданудың негізгі әдістері, 

сондай-ақ осы элементтердің кейбір маңызды 

қосылыстарының қысқаша сипаттамасы берілген. 

7  +  +       
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Сутегі және ашылу тарихы, физикалық қасиеттері 

және табиғатта таралуы. Сутегі. Оттегі. Р-VII топ 

элементтері. Р-VI топтың элементтері. Р-v Топ 

элементтері 

D5 Элементтер химиясы Периодтық жүйенің I – VII топтарының негізгі кіші 

топтарының элементтерінің физикалық және 

химиялық қасиеттері, олардың таралуы, ашылу 

тарихы, алудың және қолданудың негізгі әдістері, 

сондай-ақ осы элементтердің кейбір маңызды 

қосылыстарының қысқаша сипаттамасы берілген. 

Сутегі және ашылу тарихы, физикалық қасиеттері 

және табиғатта таралуы. Сутегі. Оттегі. Р-VII топ 

элементтері. Р-VI топтың элементтері. Р-v Топ 

элементтері 
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 +  +       

D6 Бейорганикалық 

химияның таңдаулы 

тараулары 

Химия заттар мен олардың өзгеруі туралы білім 

жүйесі ретінде. Химиядағы Теория және 

эксперимент. Химиялық теорияның әртүрлі 

деңгейлері. Ақпараттық жүйелер. Химияны 

дамытудағы басымдықтар жүйесі. Қазіргі 

бейорганикалық химияның негізгі мәселелері. 

Бейорганикалық қосылыстардың орыс 

номенклатурасы (оттегі, оксид, гидроксиді, су, сілті, 

сутегі асқын тотығы, күкірт қышқылы, хлор және 

т.б.). Халықаралық номенклатура. Химия және 

экология. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. 

Атомдық масса бірлігі. Атомдық және молекулалық 

массалар. Моль. Моль массасы. Валентность. Тотығу 

күйі. Балама. Эквиваленттің моль массасы. 

Элементтің, қышқылдың, гидроксидтің, тұздың, 

оксидтің химиялық баламасын анықтау. Тотығу-

тотықсыздану баламалары. Стехиометрия Заңы. Заң 

баламалары. Ерітінділердің концентрациясын білдіру 

әдістері 

 +  +       

D7 Жоғары математика Матрицалар және олардағы әрекеттер. Негізгі 

түсініктер. Матрицалары бар әрекеттер. Матрицалар-

дың детерминанттары. 2-ші және 3-ші ретті 

анықтаушылар. І-ші ретті анықтаушылар. 

Анықтаушы қасиеттері. Матрицаның дәрежесі. Ше-

карадағы кәмелетке толмағандардың әдісі Элемен-

тарлы түрлендірулер әдісі. Кері матрица. Тіркелген 

матрица әдісі. Матрицалық теңдеулерді шешу. 

Арифметикалық векторлық кеңістік. Сызықтық 

теңдеулер жүйесі. Негізгі түсініктер. Крамер ережесі. 

Матрица әдісі. Гаусс әдісі. Сызықтық теңдеулердің 

біртекті жүйелері. Біртекті емес теңдеулер жүйесінің 

жалпы шешімінің құрылымы. Сызықтық кеңістіктер. 

5  + +        
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Сызықтық операторлар. Квадраттық формалар. 

Негізгі терминдер. Өзін-өзі бақылауға арналған 

сұрақтар. Өзін-өзі шешуге арналған тапсырмалар. 

Векторлық алгебра. Векторлық түсінік. Векторларға 

сызықтық амалдар. 

D8 Физика Материалдық нүктенің динамикасы және қатты 

дененің ілгерілемелі қозғалысы Ньютонның бірінші 

заңы. Салмақ. Қуат. Ньютонның екінші заңы. 

Ньютонның үшінші заңы Үйкеліс күштері 

Импульстің сақталу заңы. Бұқаралық орталық. 

Массасы айнымалы дененің қозғалыс теңдеуі. 

Жұмыс және энергия. Энергия, жұмыс, күш. 

Кинетикалық және потенциалдық энергиялар. 

Механикалық энергияның сақталу заңы. Энергияның 

графикалық көрінісі. Абсолютті серпімді және 

серпімді емес денелердің әсері. Қатты дене механи-

касы. Инерция моменті. Айналмалы кинетикалық 

энергия Күш моменті. Қатты дененің айналмалы 

қозғалысының динамикасының теңдеуі. Импульс 

моменті және оның сақталу заңы. Еркін осьтер. Ги-

роскоп. Қатты дененің деформациясы. Ауырлық 

4 

 + +        

D9 Сапалық талдау Аналитикалық химияның дамуының негізгі 

кезеңдері. Сапалы талдау. Д. И. Менделеевтің пери-

одтық заңы және аналитикалық химия.  Негіздеме 

және таңдау. Сынаманы орташаландыру және аспаны 

алу.  Сынаманы ыдырату( ашу), еріту.  Бөлу және 

шоғырландыру.  Сандық өлшеу.  Талдау нәтижелерін 

есептеу. Химиялық талдау метрологиясының негізгі 

түсініктері. Жүйелік қателіктер.  Талдаудың дұры-

стығы, репродуктивтілігі және дәлдігі, орташа және 

стандартты ауытқу. Титриметриялық талдаудың 

мәні. Титрант ерітіндісін стандарттау.  Титриметри-

ялық анықтамалардың негізгі әдістері. Титриметри-

ялық талдаудағы есептеулер. 

8 

 +  +       

D10 

 

Физикалық химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физикалық химия дамуының қысқаша тарихи конту-

ры. Физикалық химия пәні мен міндеттері. Физика-

лық химия әдістерінің классификациясы. Химиялық 

термодинамиканың негізгі түсініктері. Термодина-

миканың бірінші заңы. Гесс заңы. Термохимия. Хи-

миялық реакцияның жылу эффектісін есептеу 

әдістері. Жылу сыйымдылығы. Химиялық реакция-

лардың жылулық әсерінің температураға тәуелділігі. 

Негізгі түсініктер. Термодинамиканың екінші заңы-

ның негізгі тұжырымдары. Энтропия. Әр түрлі про-

цестердегі энтропияның өзгеруін есептеу. Гиббс 

энергиясы (G). Гельмгольц энергиясы (A). Гиббс 
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 +  +       
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энергиясы мен Гельмгольц энергиясы процестің 

бағыты критерийі ретінде. әртүрлі процестердегі 

Гиббс энергиясы мен Гельмгольц энергиясының өз-

геруі. Сипаттамалық функциялар. Гиббс - Гельм-

гольц теңдеуі. Химиялық потенциал. Моль саны өз-

гермелі жүйеде тепе-теңдік жағдайы. Идеал және 

нақты газдардың химиялық потенциалының қысымға 

тәуелділігі. Құбылмалылық. Химиялық тепе-теңдік 

туралы түсінік. 

D11 

 

Сандық талдау 

 

 

 

 

 

 

Сандық талдау әдістері (Химиялық, физика-

химиялық, физикалық, биологиялық). Сандық талдау 

нәтижелерін статистикалық өңдеу. Гравиметриялық 

талдау. Талдаудың химиялық титриметриялық 

әдістері. Қышқыл негізді титрлеу. Сулы емес ортала-

рда титрлеу. Тотығу-тотықсыздану титрлеу. Күрделі 

титрлеу. Шөгінді титрлеу. Реагенттерге, реакция-

ларға қойылатын талаптар. Реагенттердің сипаттама-

сы. Сезімталдық және оны білдіру тәсілдері. Селек-

тивтілік. Бөлшек және жүйелі талдау. Сезімталдық 

пен селективтілікті арттыратын факторлар. Қышқыл-

дық-негіздік реакцияларға қолданылатын иондық 

тепе-теңдік теориясы. Сулы емес еріткіштер, жіктеу. 

Автопротолиз. Абсолютті РН шкаласы және сұйыл-

тылған ерітінділерге арналған рН шкаласы, соның 

ішінде су. Қышқылдардың, негіздердің, қышқылдар 

мен негіздер қоспаларының таза ерітінділеріндегі рН 

есептеу. 
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D12 Органикалық химия Алкандар. Шекті көмірсутектердің гомологиялық 

қатары. Алкандардың изомериясы. Көміртектің 

алғашқы, екінші, үшінші реттік атомдары туралы 

түсініктер. Номенклатура. Алкил радикалдары. Ал-

кандардың табиғи көздері: мұнай (оның құрамы және 

өңдеу әдістері), табиғи газ. Алкандар өндірудің син-

тетикалық әдістері (алудың лабораториялық және 

өндірістік әдістері). Алканың құрылымы. Алкендер. 

Жалпы формула. Алкендер құрылысының ерек-

шеліктері.Алкендерді алу әдістері: алкандардан (пи-

ролиз), галоалкандардан (дегидрогалогендеу), алкин-

дерден (жартылай гидрлеу), спирттерден (күкірт 

қышқылының дегидратациясы және гетерогенді ка-

талитик). 

8 
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D13 Техникалық  

термодинамика 

Химиялық технология, ең алдымен, Физикалық 

химия, химиялық термодинамика және химиялық 

кинетика сияқты химиялық ғылымдарға негізделген, 

бірақ сонымен бірге бұл ғылымдардың 

заңдылықтарын кең ауқымды өндірістік процестерге 

6 

 

 + +        

 

 



 

19 

 

қатысты қайталамайды, бірақ дамытады. 

Материалдық және жылы балансты қалыптастыру. 

Қышқылдар мен негіздерді алудың технологиялық 

схемасы. Химиялық және Техникалық 

термодинамика. Электролиз. 

D14 Химиялық 

өндірістердің 

техникалық 

термодинамикасы 

және жылу 

техникасы 

Өнеркәсіптік өндіріс және ауыр көмірсутек 

шикізатын қайта өңдеу үшін минералдық шикізатты 

дайындау және қайта өңдеу әдістері, сондай-ақ 

зертханалық жағдайларда Шикізат материалдарын 

бөлу, тазалау, шоғырландыру операцияларын жүргізу 

және алынған өнімдердің сапасын бақылау 

дағдыларын игеру. Кендерді байыту. Флотация. 

Магнитті бөлу. Экстракция металдар. 

Бейорганикалық технологиядағы катализаторлар мен 

адсорбенттер, олардың негізгі сипаттамалары мен 

алу әдістері; катализаторлар мен адсорбенттердің 

жаңа түрлерін пайдалана отырып, технологиялық 

процестерді жетілдіру. Катализаторлар мен 

адсорбенттерді таңдаудың жалпы заңдылықтары. 

 + +        

D15 Циклды қосылыстар 

химиясы 

Циклдік қосылыстардың органикалық химиясының 

пәні мен объектілері. Органикалық қосылыстардың 

электрондық құрылымы, электрондық әсерлер 

туралы ілім. Органикалық молекулалардың 

құрылымы туралы қазіргі заманғы идеялар. 

Хиралдылық туралы түсінік, органикалық 

қосылыстардың динамикасы, конформация, 

органикалық қосылыстардың оптикалық изомериясы. 

Алициклдер. Циклоалкандар және басқа циклдік 

алифатты қосылыстар, олардың құрылымы, 

динамикасы және негізгі химиялық қасиеттері. 

Ареналар және олардың функционалды туындылары. 

Бензол, оның электронды құрылымы. Хош иіс 

туралы идеялар. Моно - және көп ядролы 

ареналардың негізгі химиялық қасиеттері. 

Ареналардың функционалды туындылары, олардың 

реактивтілігі мен синтетикалық қолдану аспектілері. 

Майлы хош иісті қосылыстардың химиялық мінез-

құлқының ерекшеліктері. 

7 

 

 + +        

D16 Ароматты 

қосылыстар химиясы 

Хош иісті қосылыстар (ареналар) — құрамында хош 

иісті жүйесі бар Циклдік органикалық қосылыстар. 

Бензоид емес хош иісті қосылыстар.  Азулен. 

Анулен. Гетероарендер (пиридин, пирол, фуран, 

тиофен).  

Ферроцен. Бензол және полициклді хош иісті 

көмірсутектер. Бензолдың валенттік изомерлері. Хош 

иісті жүйелердегі делокализация энергиясын бағалау. 

 + +        
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Байланыстардың реті мен ұзындығы. Хюккель 

ережесі және оның графикалық түсіндірмесі. 

 

 

 

 

 

 Негізгі пәндер циклі 

        Таңдау бойынша компонент 

D17 Мұнай өңдеудегі 

кәсіби бағытталған 

шет тілі 

Ағылшын тілінде мамандық пен кәсіби 

терминологияның пәндік саласын зерделеу, 

технологиялық процестер мен технологиялардың 

теориялық және практикалық негіздерімен танысу, 

ғылыми мәтіндер мен жарияланымдарды түсіну және 

талдау қабілетін меңгеру, қазіргі заманғы 

технологиялық жаргонды және мамандық бойынша 

тіл иелерімен қарым-қатынас жасау қабілетін 

меңгеру. Оқу кезінде мәтінді түсіну: жаңа 

әзірлемелерге аннотация және кәсіби журналдардағы 

мақалалар 

6 

 

  +    +    

D18 Техникалық аударма Ғылыми-техникалық аударманың негізгі міндеті. 

Ғылыми-техникалық аударма түрлері. Аударуға 

қойылатын талаптар. Ғылыми-техникалық әдебиеттің 

лексикалық-грамматикалық ерекшеліктері. Дәл және 

дәйекті аударма процесін құру бойынша ұсыныстар. 

Аудиториялық оқуға арналған мәтіндер. 

Аудиториядан тыс оқуға арналған мәтіндер. 

Фразалар-мәтінді түсіндіруге арналған клише. Негізгі 

арифметикалық өрнектер, формулалар, теңдеулер 

және оларды ағылшын тілінде оқу ережелері. 

Ағылшын тіліндегі техникалық аударма және іскери 

байланыс 

  +   

 

 

 

 

 

 

 +   

 

 

 

 

 

 

 

D19 Мұнай мен ауыр 

мұнай 

қалдықтарының 

жоғары молекулалық 

қосылыстары 

Пән жоғары молекулалы қосылыстар қасиеттерінің 

негізгі ерекшеліктері, полимерлерді синтездеу 

әдістері, олардың құрылымы мен қолданылу саласы, 

негізгі тізбектің шығу тегіне, химиялық құрамы мен 

құрылымына және макромолекулалардың 

топологиясына тәуелділігіне байланысты 

полимерлерді жіктеу туралы негізгі білімді 

қалыптастыру туралы білімді қалыптастырады. Пән 

полимерлердің химиялық табиғатын, полимерлердің 

молекулааралық құрылымы туралы қазіргі заманғы 

идеяларды, қасиеттердің ерекшеліктерін, құрылымды 
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21 

 

зерттеу әдістерін, сондай-ақ белгілі бір қасиеттері 

бар материалдар жасау үшін физикалық және 

химиялық модификацияны зерттейді. Бұл курста 

ауыр мұнай қалдықтарынан жоғары молекулалық 

полимерлер алу технологиясы бар. 

 

 

 

 

 

 

D20 Мұнай дисперсті 

жүйелерінің физика-

химиялық 

механикасы 

Мұнай және оның қазіргі әлемдегі рөлі. Мұнай мен 

газдың пайда болуы және мұнай қосылыстарының 

негізгі кластарының пайда болуы туралы негізгі 

ұғымдар. Мұнайдың биогендік шығу тегі туралы 

Теория. Мұнайдың органикалық шығу тегі туралы 

идеяларды дамыту. Мұнай мен газдың шығу тегі 

туралы Бейорганикалық түсінік. Қазіргі заманғы 

ұсыну туралы мұнай және газ. Мұнай 

көмірсутектерінің негізгі кластарының пайда болуы. 

ҚҚС дисперсиялық ортасының физикасы мен 

химиясы. Мұнайдың құрамы мен қасиеттері. Мұнай 

және мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық 

қасиеттері. Мұнай құрамы (элементтік, топтық, 

фракциялық, изотоптық). Мұнай қосылыстарын 

жіктеу, номенклатурасы және зерттеу әдістері. ҚҚС 

физикасы және химиясы мұнай және мұнай 

жүйелерінің құрылымы туралы қазіргі заманғы 

идеялар. Мұнай жүйелері компоненттерінің 

молекулааралық өзара әрекеттесуі және олардың 

табиғаты. Мұнай дисперсті жүйелері. Мұнай 

дисперсті құрылымдарының физикасы мен химиясы. 

Мұнайдың физика-химиялық технологиясы. Мұнай 

дисперсті жүйелерінің қасиеттері және оларды 

зерттеу әдістері. 

  +    +    

D21 Мұнай, газ және 

көмір экологиясы 

Пән жоғары молекулалық қосылыстардың 

қасиеттері, полимерлерді синтездеу әдістері, олардың 

құрылымы және қолдану саласы туралы білімді, 

негізгі тізбектің шығу тегіне, химиялық құрамы мен 

құрылымына және макромолекулалар топологиясына 

тәуелділігіне байланысты полимерлердің жіктелуі 

туралы  

негізгі білімді қалыптастырады. Пәнде 

полимерлердің химиялық табиғаты, полимерлердің 

супрамолекулалық құрылымы, қасиеттері, 

құрылымын зерттеу әдістері туралы, сондай-ақ 

көрсетілген қасиеттері бар материалдар жасау үшін 

физикалық-химиялық модификация туралы заманауи 

идеялар зерттеледі. Бұл курс сонымен қатар ауыр 

мұнай қалдықтарынан жоғары молекулалық 

полимерлер алу технологиясын қамтиды. 
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D22 Мұнайхимия және 

экология 

Мұнай химиясы. Экологияның негізгі заңдары. 

Мұнай өңдеу мен мұнай химиясының негізгі, 

экологиялық мәселелерін зерттеу. Кәсіпорындардың 

табиғи ортасына келтірілген зиянның ең аз мөлшерін 

ескере отырып, технологиялық шешімді 

оңтайландыру. Өндірістің тұйық және қалдықсыз 

циклдерін дамыту және енгізу. 

  +  + +     

D23 Мұнай, газконденсат 

және газдың 

химиясы мен 

физикасы 

Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы мен 

қасиеттері туралы жалпы мәліметтер. ҚР мұнай кен 

орындары. Мұнай өңдеу әдістері Типтік аппаратура. 

Мұнайды бастапқы өңдеу. Мұнай өңдеу 

зауыттарының негізгі жабдықтары және оны есептеу. 

Мұнай фракциялары мен қалдық өнімдерді өңдеудің 

термиялық про цессалары 

Термиялық каталитикалық өңдеу процестері 

Мұнай фракциялары. Мұнай газдарын өңдеу. Ашық 

түсті мұнай өнімдерін тазалау. Мұнай майларын 

өндіру. Түрлі мақсаттағы мұнай өнімдерін өндіру. 

 

4 

+   +       

D24 Мұнай, газ және 

көмір өңдеудің 

теориялық негіздері 

Физикалық әдістердің жіктелуі. Мұнай, газ және газ 

конденсатын өңдеуге дайындау. Табиғи көмірсутекті 

газдар мен газ конденсаттарын өңдеу негіздері. 

Мұнай эмульсияларының құрылысы, құрылымның 

топтық құраммен байланысы және сыртқы 

факторлардың әсерінен эмульсияларды бұзу әдістері 

(қоспалар, жылу, механикалық, электрлік және басқа 

да әсерлер). Атмосфералық және вакуумдық мұнай 

айдаудың теориялық негіздері. Мұнайды тікелей 

айдауды күшейту жолдары. Азеотропты және 

экстрактивті айдау негіздері және оларды мұнай 

өңдеуде қолдану. Шикізатты бөлу және тазартудың 

адсорбциялық әдістері. Мұнай және газ шикізатын 

өңдеудің және тазартудың химиялық әдістерін жіктеу 

(термодеструктивті, каталитикалық). Мұнай 

шикізатын өңдеудің термодеструктивті процестерінің 

теориялық негіздері. Пиролиз және жылу крекинг 

процестеріне әсер ететін факторлар. 

   + +      

Кәсіптік пәндер циклі 

     Таңдау бойынша компонент 

D25 Жалпы химиялық 

технология 

Өндірістің негізгі технологиялық компоненттері-

шикізат, мақсатты және жанама өнімдер, қалдықтар, 

энергетикалық ресурстар. Өндіріс иерархиясы: 

процесс, аппарат, химиялық – технологиялық 

процесс, Химиялық өндіріс, өндірістік бірлестік. 

Гетерогенді химиялық процестер. Тепе-теңдік және 

фазалық ереже. Тепе-теңдік диаграммалары. 
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Гетерогенді түрлендірулердің жылдамдығы мен 

механизмі. Шектеу кезеңі туралы түсінік. 

Гетерогенді процестің шектеулі сатысын анықтау 

және күшейту әдістері. Шикізаттың сипаттамасы 

және жіктелуі. Жаңартылатын және жаңартылмайтын 

шикізат көздері. Азық-түлік шикізатын ауыстыру. 

Минералды Қатты шикізатты дайындау: сұрыптау, 

ұнтақтау, ірілендіру, байыту, тазалау. Біріктірілген 

реакция-масса алмасу процестерінің жіктелуі. 

 

 

 

D26 Химиялық техноло-

гия және катализ 

Каталитикалық процестердің механизмдері. 

Каталитикалық актінің кезеңдері. Катализаторлардың 

қасиеттері. Қышқыл және негізгі катализ. 

Өнеркәсіптік біртекті Катализдің ерекшеліктері. 

Қатты заттармен Катализдің ерекшеліктері. 

Кристаллохимия негіздері. Мұнай өңдеу және мұнай 

химиясы процестеріне арналған катализаторлар, 

тасымалдаушылар және адсорбенттер өндіру 

технологиясы. Біртекті катализ. Ферментативті 

катализ. Гетерогенді катализ. Оксид 

катализаторларындағы Тотығу реакциялары. 

Химиялық кинетика және катализ 

 +  +       

D27 Сызбалы геометрия Жазықтықтағы кеңістіктік геометриялық 

фигураларды бейнелеу әдістері, сондай-ақ олардың 

суреттеріндегі осы фигуралардың өздері. Әдісі 

проекциялар. Түзу сызық сызбасы. Жазықтықтың 

сызбасы. Позициялық міндеттер. Сызбаға 

параллелизм. Метрикалық есептер. Сызбадағы 

перпендикуляр. Қисық сызықтар мен беттер. Жазық 

және кеңістіктік қисықтардың жіктелуі. Бетінің. 

Аксонометрияның негізгі түсініктері. 
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 +        + 

D28 Инженерлік графика Кәсіби қызметтегі инженерлік графиканың маңызы. 

Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Графиканың 

дамуы туралы қысқаша тарихи ақпарат. Сызбаларды 

әзірлеу мен алудың заманауи әдістері. Компьютерлік 

графика. Компьютерлік графиканың негізгі 

түсініктері. Түзудің кесіндісін тең бөліктерге бөлу. 

Бұрыштарды салу және бөлу. Шеңберді тең 

бөліктерге бөлу және тұрақты жазылған 

көпбұрыштарды салу. Конъюгациялар. Жалпы 

ұғымдар туралы аксонометрических проекцияда. Тік 

бұрышты аксонометриялық проекциялар 

(изометриялық проекция, тік бұрышты диметриялық 

проекция). Көлбеу бұрышты аксонометриялық 

проекциялар (фронтальды изометриялық проекция, 

көлденең изометриялық проекция, фронтальды 

диметриялық проекция). Аксонометриядағы жазық 

 +         
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геометриялық фигураларды салу 

D29 Отын және май 

технологиясы 

Мұнай-парафин өндірісі.  

Мұнай кен орнынан майлау майларының шығуы 

және қасиеттері. Мұнай-парафин өндірісіне арналған 

шикізат . Парафинді алу кезінде түзілетін шикізат 

пен аралық өнімдердің құрылымдық-топтық құрамы 

озексуалдық мұнайдың төмен балқитын парафиндері 

спирттер мен қышқылдарға тотығуға арналған 

шикізат ретінде пропан депарафинизация процесін 

май өндіретін құрама қондырғының бөлігі ретінде 

әзірлеу. 
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D30 Қатты жанғыш отын 

технологиясы 

Курс қатты отынның құрамы мен құрылымын, 

оларды химиялық өңдеуге дайындауды сипаттайды. 

Қатты қазба отындарын химиялық өңдеу әдістеріне, 

олардың негізінде синтетикалық сұйық отын, 

технологиялық және энергетикалық газдар өндірісіне 

басты назар аударылады. Бұл процестердің 

теориялық негіздері және олардың аппараттық-

техникалық дизайны сипатталған, процестерді 

техникалық-экономикалық бағалауға көңіл бөлінеді. 

 

  + +       

D31 Ауыр көмірсутек 

шикізатын өңдеу 

технологиясы 

Көмірсутек шикізатын (мұнай, газ және газ конден-

саты) зерттеудің заманауи әдістері.). Қонақ сипатта-

маларының мәні және олардың отынның, майлау 

материалдарының, пластикалық массалардың, мұнай-

химия шикізаты мен мұнай көміртегінің химиялық, 

физика-химиялық және пайдалану қасиеттерімен 

байланысы. Ауыр көмірсутек шикізатын өңдеудің 

технологиялық процестерінің теориялық негіздері. 

Сұйық фазалық біртекті және гетерогенді жүйелерде 

жүретін процестерді күшейту әдістері. Мұнай мен 

газды өңдеудің физика-химиялық процестерінің 

негізгі заңдылықтары. Химиялық, гидродинамикалық 

және масса алмасу процестері, мұнай-технологиялық 

процестерді модельдеу мен оңтайландырудың негізгі 

принциптері. 
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  + + +              

D32 Мұнай және газ 

шикізатының 

пиролизі 

Ауыр мұнай қалдықтарының пиролизі. Ауыр мұнай 

шикізатын питролиздеу тәсілі. Сольвентті 

деасфальтизация (СДА). Мұнай өңдеудегі 

катализаторлардың қайтымсыз дезактивациясы. 

Шикізаттың деструктивті түрленуі саласындағы 

деметализацияның перспективалық бағыттары ауыр 

мұнай шикізатының неғұрлым жоғары конверсиясын 

қамтамасыз ететін процестермен байланысты . 

    +    +  
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Катализатордың суспензияланған қабатымен 

гидрокрекинг, коксты үздіксіз жағумен немесе 

газдандырумен термоконтактілік крекинг процестері 

негізінде мұнай қалдықтарын қайта өңдеу 

технологияларын дамыту және енгізу 

D33 Коллоидтық химия Коллоидтық химия-дисперсті жүйелердің пайда 

болуы мен бұзылу процестерін, сондай-ақ осы 

жүйелердегі фазалық бөліну шекараларындағы беттік 

құбылыстармен байланысты олардың сипаттамалық 

қасиеттерін зерттейтін физика-химия ғылымының 

дербес саласы. Дисперсная системама. Диффузия. 

Фик Заңы. Дисперсті жүйелердің термодинамикасы. 

Сұйықтықтың таралуы. Шекарадағы Адсорбция 

ерітінді-газ, қатты - газ. Аэрозольдер. Көбік. 
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D34 Беттік  және 

дисперсті 

құбылыстар 

Кіріспе. Негізгі ұғымдар. Дисперсті жүйелердің 

қасиеттері. Дисперсті жүйелерді алу және тазалау 

тәсілдері. Дисперсті жүйелердің кинетикалық 

қасиеттері. Дисперсті жүйелердің құрылымдық-

механикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар. 

Адсорбция. Агрегаттық тұрақтылық және дисперсті 

жүйелердің коагуляциясы. Дисперсті жүйелердің 

электрлік қасиеттері. Осмотикалық қысым. Вант-

Гофф формуласының тұжырымы. Осмотикалық 

қысымның бөлшектердің концентрациясы мен 

олардың массасына тәуелділігі. Идеал және нақты 

қоспалардың күй теңдеуі. Ерітінділердің 

осмотикалық қысымы бойынша полимерлердің 

молекулалық массасын анықтау әдісі. Биологиялық 

жүйелердегі осмос құбылыстары. Диффузия. Фиктің 

алғашқы заңы. Эйнштейн формуласының диффузия 

коэффициентін бөлшектердің үйкеліс 

коэффициентімен және олардың мөлшерімен 

байланыстыратын тұжырымы. Фиктің екінші заңы. 

Диффузия коэффициентін анықтау әдісі. Броундық 

қозғалыс. Тұндыру және флотация. 

 +  +       

D35 Мұнайхимия және 

мұнай өңдеудегі 

катализ 

Катализдің физика-химиялық мәнін терең зерттеу. 

Химиялық реакциялар, Катализ теориялары; 

катализаторлар бетінде жүретін процестердің 

механизмі мен кинетикасын талдаудың әртүрлі 

тәсілдері. Гетерогенді және гомогенді Катализдің 

ерекшеліктері. Мұнай мен газды қайта өңдеудің 

өнеркәсіптік катализаторларын таңдау мен 

технологиясының ғылыми негіздерін игеру. Мұнай 

өнімдерін гидротазарту процестерінде күкіртке 

төзімді және гидролиздейтін катализаторларды 

қолдану. Гидротазарту катализаторлары. 
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D36 Мұнай өңдеудің 

гомолитикалық және 

гетеролитикалық 

процестері 

Мұнай өңдеудің гомолитикалық процестері. 

Көмірсутектердің бу каталитикалық конверсиясы. 

Клаус Процесі. Қатты мұнай қалдықтарын бу-оттекті 

газдандыру арқылы сутегі өндірісі. 

Гидрокаталитикалық процестердің жіктелуі, мақсаты 

және маңызы. Процесті басқару негіздері. 

Каталитикалық риформингтің өнеркәсіптік 

қондырғылары. Бензиндердің пентан-гексан 

фракциясының каталитикалық изомеризациясы. 

Мұнай шикізатын жақсартудағы каталитикалық 

гидрогенизациялық процестердің теориялық 

негіздері мен технологиясы. Дистиллят 

фракцияларын гидрооқшаулаудың өнеркәсіптік 

процестері. Мұнай қалдықтарын гидрооқшаулау 

процестері 

 

    +     + 

D37 Жылу алмасу 

процестерін 

модельдеу 

Химия-технологиялық өндірістердің процестері мен 

аппараттары — техникалық пән, ғылым саласы және 

негізгі процестер теориясын зерттейтін жоғары 

білікті инженерлік мамандық. Құрылғылар мен 

машиналарды есептеу принциптері мен әдістері. 

Технологиялық және химиялық процестерді есептеу. 

Әр түрлі типтегі жылу алмастырғышты есептеу. 

.Жылыту және реакциялық қыздыру пештерін 

есептеу. Әр түрлі технологиялық мақсаттағы 

бағандарды есептеу. Каталитикалық риформинг 

реакторларын есептеу. Гидротазарту реакторларын 

есептеу. Каталитикалық крекинг реакторлары мен 

регенераторларын есептеу. Сепараторларды есептеу 
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 + +        

D38 Мұнай өңдеу 

өндірістерінің 

машиналары мен 

аппараттары 

Мұнайды бастапқы және қайта өңдеу машиналары 

мен аппараттары. Құбырлы пештер, негізгі түрлері 

және жұмыс принципі. Мұнай өнімдерін өңдеудің 

термиялық процестеріне арналған жабдық. Мұнай 

өнімдерін каталитикалық риформингке арналған 

машиналар мен аппараттар. Мұнай өнімдерін 

каталитикалық изомерлеуге және гидрокрекингке 

арналған жабдық. Катализаторды қалпына келтіруге 

арналған реакторлар. Мұнай өңдеу өнеркәсібінің ең 

көп таралған машиналары мен аппараттарының 

инженерлік есептеулері. Мұнай-химия өндірістерінің 

қазіргі заманғы технологиялық машиналары мен 

жабдықтарының жұмыс қағидаттары мен 

конструктивтік ерекшеліктері 

 + +        

Негізгі пәндер циклі 

Қосымша компонент 
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D39 Механохимия Олардың физикалық-химиялық және технологиялық 

қасиеттерін мақсатты өзгертудің тиімді нұсқасы 

ретінде энергетикалық құрылыста қолданылатын 

байланыстырғыш компоненттердің механохимиялық 

активтенуін қолдану. Зерттеу нысандары, талдау 

әдістері және активтендіргіштер. Гидрооқшаулау 

гидротехникалық құрылымдардың пайдалану 

қасиеттерін арттырудың мүмкін тиімді 

құралдарының бірі болып табылады. Орталықтан 

тепкіш планеталық диірмен, оның техникалық 

мүмкіндіктері және геологиялық зерттеулер 

практикасында қолдану. Ультра ұсақтау үдерісіндегі 

минералдардың физико-химиялық өзгерістері. 
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D40 Құбырларды 

тазалаудың 

электргидравликалық 

технологиясы 

Электрогидравликалық эффект мәні. электр-

гидравликалық әсер. Импульстік электрохимия. 

Электрогидравликалық әсерді практикалық қолдану-

ды қамтамасыз ету әдістері. Қосымша ұзақ разряд. 

Термиялық жарылыс. Электр-пневматика. Электро-

гидравликалық эффекттің уақыттық-уақыттық энер-

гиясын бақылау әдістері. Кері разряд. Импульсті 

электр разряды. Мұнайдан және ауыр мұнай қал-

дықтарынан күкіртті кетіруге, катализаторлардың 

белсенділігін арттыруға физикалық, механикалық 

және химиялық әсер ету механизмі. Мұнайдың де-

гидратациясы. 

  +     +   

D41 Плазмохимия Плазма химиясының жалпы сұрақтары. Газ-разрядты 

плазманы алу әдістері. Төмен температуралы плазма 

генераторлары (LTP). Соқтығысу теориясының эле-

менттері. Зарядталған бөлшектердің пайда болуы 

және өлуі. Электр өрісіндегі зарядталған бөлшектер. 

Плазманы химиялық реакциялармен сипаттау 

әдістері. Плазмохимияда кездесетін бейтарап бөл-

шектердің реакцияларының түрлері. Плазманы хими-

ялық реакциялармен диагностикалау әдістері. Техни-

калық және экологиялық аспектілері мен отынды 

пайдалану үшін плазма-энергетикалық технология-

ларды қолдану ерекшеліктері. Электр доғалық плаз-

масының аэрозольдармен әрекеттесу ерекшеліктері. 
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D42 Көмірсутек 

шикізатын өңдеудегі 

кавитация 

 Тұтқырлығы жоғары майлардың құрамы мен құры-

лымы. Мұнай тұтқырлығын төмендетудің қолданы-

стағы әдістеріне шолу. Химиялық технологиялық 

процестерді интенсификациялау үшін кванттық және 

ультрадыбыстық технологияларды қолдану бола-

шағы. Кавитация механизмі. Мұнай өнімдерінің рео-

логиялық сипаттамаларына ультрадыбыстық және 

кавитацияның әсер ету әдістері. Кавитация түрлері. 

  +     +   
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Құйынды кавитация. Кавитацияның көріну аймағы. 

Кавитация әсерінің механизмі. Акустикалық өріс. 

Кавитация аппараты, кавитацияның физикалық-

механикалық моделі. Кавитация модулі. Кавитация 

арналары. 

D43 Агроөнеркәсіптік 

салада 

электргидравликалық 

әсер ету 

технологиясы 

 

Вегетациялық кезеңнің ұзақтығы бойынша күздік 

арпаның формасын бағалау. Күнбағыс кондитерлік 

гибридтерін өсіру. Цилиндрлік симметрияның ағызу 

каналының гидродинамикалық сипаттамасы. 

Шығарудың бұзылу алдындағы кезеңі. Гидродина-

микалық деңгейлер әдісі мен жүйесін таңдау. Бірінші 

жартыжылдықтағы су-плазма интерфейсіндегі шека-

ралық жағдайлар. Сандық зерттеулер. Шығару арна-

сы маңындағы сұйықтықтың гидродинамикалық си-

паттамасы. Kirkwood-Bethe жуықтауының қателігін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

  +     +   

D44 Электргидроимпульс

ті технология 

Құбылыстың феноменологиясы. От тұтану. Өткізгіш 

каналдың қалыптасу динамикасы. Электрлік және 

энергетикалық сипаттамалары. Шығару тогы ағып 

жатқан кезде каналдағы заттың қасиеттері. 

Арналардың кедергісі және электрлік 

сипаттамаларына ұқсастық критерийлері. Электрлік 

жарылыс плазмасының ішкі энергиясы және электр 

өткізгіштігі. Аналитикалық өтпелі шешім. Бастапқы 

жағдайлардың арна сатысының динамикасына әсері. 

Сыртқы қуат сорғы көзі. Электрлік жарылыстың 

сипаттамалық уақыты. Импульсті қыздыру кезіндегі 

металдың электр өткізгіштігі. 

  +     +   

D45 Көмірсутегі 

шикізатын өңдеудің 

дәстүрлі емес 

әдістері 

Көмірсутектердің дәстүрлі емес көздері. Тарихты 

зерттеу. Тақтатас газы. Көмір кен орындарындағы 

газдар. Газ гидраттары. Дәстүрлі емес көмірсутек 

көздерін алу ерекшеліктері, артықшылықтары және 

алу күрделілігі. Дамудың экологиялық 

проблемалары. Тақтатас жыныстарының 

материалдық құрамы. Балшық жыныстар, тақтатас. 

Метаморфты жыныстар. Озонмен термиялық кре-

кинг. 
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   +    +   

D46 Химиялық 

технологиядағы 

акустикалық әдістер 

Газды сұйық орталар динамикасының қазіргі 

жағдайы. Газды сұйық орталардың динамикасын 

эксперименттік зерттеу. Газды сұйық орталардың 

математикалық модельдері. Акустикалық қысым 

толқынының газ көпіршігіне әсері. Ашуландыру 

әдісі. Қоршаған орта кавитациясы. Толқындық 

ортаның динамикалық теңдеуін шешу әдістері. 

Акустикалық тербелістерді қалыптастыру және 

қабылдау. 

   +    +   
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26. Оқыту нәтижелерінің дамуын бағалау критерийлері 

  
NN 

п/п 

Құзыретті

лік түрлері 

Оқыту 

нәти-

жеөсі 

(код) 

Оқу нәтижесінің атауы Оқыту нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау критерийлері 

Қанағаттанарлықсыз Қанағаттанарлық  Жақсы  өте жақсы 

1 

 
Hard skills ОН1 Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске асыруға 

ықпал ететін қолданбалы 

экономикалық, заңдық, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндерге негізделген 

зерделенетін ғылыми 

пәндердегі өзекті білімдер 

мен түсініктерді көрсетеді. 

Қоғамдық сананы 

модернизациялаудың 

негізгі бағыттарын жүзеге 

асыруға үлес қоса отырып, 

қолданбалы 

экономикалық, заңгерлік, 

жаратылыстану пәндері 

бойынша тиісті білімдерін 

көрсетеді. және қоғам 

туралы білімді интегралды 

жүйе және тұлға ретінде 

қолданады, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі, жеке 

және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы тараптардың 

заңды мүдделері, 

кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік шарттары, 

зиянды және қауіпті 

факторлардың адамдарға 

және табиғи ортаға әсері 

1) этикалық, рухани және 

мәдени құндылықтар туралы, 

әлеуметтік мінез-құлықты 

реттеудің негізгі 

заңдылықтары мен 

формалары туралы, жеке 

тұлғаға социологиялық 

көзқарастар туралы 

түсініктері жоқ. 

2) әртүрлі әлеуметтік 

жағдайларда адекватты 

навигацияны білмейді 

3) әлемнің басқа 

халықтарының дәстүрлері мен 

мәдениетіне төзімділік 

танытпайды 

1) этикалық, рухани және 

мәдени құндылықтар 

тұжырымдамасы туралы, 

әлеуметтік мінез-

құлықты реттеудің 

негізгі заңдылықтары 

мен формалары туралы, 

тұлғаға социологиялық 

көзқарастар туралы 

жеткілікті түсінбейді 

2) әртүрлі әлеуметтік 

жағдайларда адекватты 

навигацияны білмейді 

3) әртүрлі әлеуметтік 

жағдайларда нашар 

түсінеді және жеткіліксіз 

бағдарлайды, әлемнің 

басқа халықтарының 

дәстүрлері мен 

мәдениетіне төзімділік 

танытпайды 

1) этикалық рухани-

мәдени 

құндылықтарды, 

әлеуметтік мінез-

құлықты реттеудің 

негізгі 

заңдылықтары мен 

формаларын, 

тұлғаға 

әлеуметтанушылық 

көзқарасты 

талдайды 

2) әртүрлі 

әлеуметтік 

жағдайларда 

барабар 

навигацияны біледі 

3) әлемнің басқа 

халықтарының 

дәстүрлері мен 

мәдениетіне 

төзімділікке ие 

1) этикалық, рухани 

және мәдени 

құндылықтар туралы, 

әлеуметтік мінез-

құлықты реттеудің 

негізгі заңдылықтары 

мен формалары 

туралы, тұлғаға 

әлеуметтанулық 

көзқарастар туралы 

түсінікке ие 

2) әртүрлі әлеуметтік 

жағдайларда барабар 

навигацияны біледі 

3) әлемнің басқа 

халықтарының 

дәстүрлері мен 

мәдениетіне 

төзімділікке ие 
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ОН2 Зерттелетін әдістер 

саласында фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және 

олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді 

білу мен түсінуді қолдану 

Қарапайым 

дифференциалдық 

теңдеулерді шешеді; 

математикалық анализдің 

негізгі тұжырымдамалары 

мен әдістерін, дискретті 

математиканы, 

ықтималдықтар теориясын 

және математикалық 

статистиканы, қолданбалы 

есептерді шешудің негізгі 

сандық әдістерін біледі 

және термодинамиканың 

негізгі физика 

заңдылықтарын түсінеді, 

изохоралар, изобаралар, 

изотермалар, фазалық 

ережелер теңдеулерін 

біледі, химиялық кинетика 

және катализ негіздерін 

біледі 

1) жоғары математиканың 

теориялық негіздерін білмейді 

2) физика заңдарын білмейді 

3) термодинамиканың негізгі 

заңдарын түсінбейді 

4) сызба геометрия және 

инженерлік графика 

негіздерін білмейді 

1) жоғары 

математиканың 

теориялық негіздерін 

жеткілікті білмейді 

2) физика заңдарын 

жеткіліксіз түсінеді 

3) термодинамиканың 

негізгі заңдарын қорыта 

алады 

1) есептер шығару 

кезінде жоғары 

математиканың 

теориялық 

негіздерін 

қолданады 

2) физика заңдарын 

түсінеді 

3) физика мен 

термодинамикадағы 

есептерді шығара 

алады 

1) жоғары 

математиканы өте 

жақсы білетіндігін 

көрсетеді 

2) қолданбалы 

есептерді шешудің 

негізгі сандық 

әдістерін қолдана 

отырып, физикадан 

есептер шығарады 

3) химиялық 

кинетика және 

катализ негіздеріне ие 

ОН3 

  

Мұнай-химия шикізатын 

өңдеу әдістерін 

қолданады, шикізат, 

аралық шикізат, дайын 

өнім, өндіріс қалдықтары, 

шикізат қоры және оны 

алу тәсілдері туралы 

түсініктерге ие, 

экономиканы, химиялық-

технологиялық өндірісті 

ұйымдастыруды және 

жоспарлауды біледі және 

химия өнеркәсібі 

1) шикізатты қалай 

дайындауды және мұнай-

химия шикізатын өңдеуді 

білмейді 

2) хи-мико-технологиялық 

процестерде қолданылатын 

энергия түрлері мен көздерін 

білмейді 

3) өндірісті ұйымдастыруды 

және кәсіпорындарды 

басқаруды білмейді; 

4) фабрикаларды жобалау 

және жабдықтау негіздерін 

1) кәсіпорынның 

өндірісін қалай 

ұйымдастыруды 

білмейді, 

2) фабрикаларды 

жобалау және жабдықтау 

негіздерін нашар біледі 

3) өндірістік 

объектілерді жобалау 

туралы жалпы 

ережелерді түсінеді; 

4) энергия шығынын 

есептей алмайды 

1) кәсіпорынның 

өндірісін қалай 

ұйымдастыруды 

біледі, 

2) фабрикаларды 

жобалау және 

жабдықтау 

негіздерін біледі 

3) өндірістік 

объектілерді 

жобалау туралы 

жалпы ережелерді 

түсінеді; 

1) кәсіпорында 

өндірісті 

ұйымдастырады 

2) дизайн негіздеріне 

ие 

3) зауыттардың 

жабдықтарының 

сипаттамаларын 

біледі 
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ғимараттары мен 

құрылыстарын жобалау 

принциптерін қолданады, 

жалпы ережелерді түсінеді 

өндірістік объектілерді 

жобалау туралы, мұнай-

химия технологиясының 

процестерін түсінеді 

білмейді 

5) энергия шығынын есептей 

алмайды 

6) химиялық технология 

процестерін түсінбейді 

4) энергия 

шығынын есептеуді 

біледі 

 

ОН4 Бейорганикалық химияда 

типтік есептерді шешудің 

негізгі әдістерін 

қолданады және оларды 

технологиялық есептерді 

шығару кезінде қалай 

қолдануды біледі 

бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері мен 

заңдылықтарын біледі, 

күрделі химиялық 

мәселелердің шешімдерін 

табады, реакция 

механизмін бөлшектейді, 

кәсіби іс-әрекетте қазіргі 

химия ғылымының өзекті 

мәселелерін шешуде 

теориялық дағдыларды, 

дағдыларды қолданады, 

табады, бөліп алады және 

жүйелейді, қажетті 

ақпаратты қолданады, 

иеленеді және қолданады 

физикалық-химиялық 

және басқа заңдар мен 

жалпылауды қолдана 

отырып негіздеуге баса 

назар аудара отырып, 

нақты аналитикалық 

реактивтер, оларды 

қолдану салалары мен 

ерекшеліктері туралы кең 

көлемді ақпаратты 

1) бейорганикалық химияның 

басқа химиялық ғылымдар 

жүйесіндегі орны туралы 

түсініктері жоқ 

2) мақсатты өнімнің 

шығымын және барлық 

мүмкін болатын 

қозғалтқыштардың, 

машиналар мен 

агрегаттардың тиімді 

жұмысының сенімділігін 

арттыру үшін химия 

категориялары туралы және 

мұнай өнімдерінің сапасы қай 

бағытта жақсарып 

жатқандығы туралы білмейді. 

3) химиялық-аналитикалық 

және физикалық-химиялық 

есептерді есептеу әдістерін 

қалай қолдануды білмейді 

4) беткі құбылыстар 

теориясын, оның ішінде 

адсорбция және капиллярлық 

конденсация теориясын және 

физикалық химия заңдарын 

білмейді 

5) химиялық реакция мен 

химиялық тепе-теңдіктің 

кинетикасы туралы түсінік 

қалыптастырмайды 

1) бейорганикалық 

химияның басқа 

химиялық ғылымдар 

жүйесіндегі орнын 

нашар түсінеді 

2) мақсатты өнімнің 

шығымын және барлық 

мүмкін болатын 

қозғалтқыштардың, 

машиналар мен 

агрегаттардың тиімді 

жұмысының сенімділігін 

арттыру үшін химия 

категориялары туралы 

және қай бағытта мұнай 

өнімдерінің сапасын 

жақсарту туралы 

жеткілікті білмейді. 

3) химиялық-

аналитикалық және 

физикалық-химиялық 

есептерді есептеу 

әдістеріне иелік етеді 

4) беткі құбылыстар 

теориясын, оның ішінде 

адсорбция және 

капиллярлық 

конденсация теориясын 

және физикалық химия 

заңдарын жеткілікті 

білмейді 

5) реакция жылдамдығы 

мен активтену 

1) бейорганикалық 

химияның басқа 

химиялық 

ғылымдар 

жүйесіндегі орны 

туралы білімі бар 

2) мақсатты өнімнің 

шығымын және 

барлық мүмкін 

болатын 

қозғалтқыштардың, 

машиналардың 

және агрегаттардың 

тиімді жұмысының 

сенімділігін 

арттыру үшін химия 

категориялары 

туралы және мұнай 

өнімдерінің сапасы 

қай бағытта 

жоғарылайтындығы 

туралы біледі. 

3) химиялық-

аналитикалық және 

физикалық-

химиялық есептерді 

есептеу әдістерін 

қолданады 

4) беттік 

құбылыстар 

теориясын, оның 

ішінде адсорбция 

және капиллярлық 

1) бейорганикалық 

химияны және басқа 

химиялық ғылымдар 

жүйесінде өте жақсы 

білімді көрсетеді 

2) мақсатты өнімнің 

шығымын және 

барлық мүмкін 

болатын 

қозғалтқыштардың, 

машиналар мен 

агрегаттардың тиімді 

жұмысының 

сенімділігін арттыру 

үшін химияның 

негізгі категориялары 

туралы және мұнай 

өнімдерінің сапасын 

қай бағытта 

жоғарылататынын 

біледі. 

3) химиялық-

аналитикалық және 

физикалық-химиялық 

есептерді есептеу 

әдістеріне иелік етеді 

4) беткі құбылыстар 

теориясын, оның 

ішінде адсорбция 

және капиллярлық 

конденсация 

теориясын және 

физикалық химия 
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пайдаланады және 

химиялық реакциялар мен 

химиялық тепе-теңдіктің 

кинетикалық 

параметрлерін талдайды; 

жылу эффектілері мен 

химиялық реакциялардың 

жылдамдығын есептейді, 

каталитикалық 

реакциялардың 

параметрлерін, химиялық 

және физикалық-

химиялық процестердің 

жүру заңдылықтарын, 

идеал газдардың 

заңдылықтарын 

анықтайды және 

коллоидтық химия мен 

қатты денелер бетіндегі 

құбылыстармен 

анықталатын процестер 

туралы білімдерін 

қолданады 

энергиясын есептеу 

кезінде химиялық 

реакция кинетикасы 

туралы білімді қалай 

қолдануды білмейді 

конденсация 

теориясын және 

физикалық химия 

заңдарын біледі 

5) химиялық 

реакцияның 

кинетикалық 

параметрлерін 

есептеу әдістеріне 

иелік етеді 

заңдарын біледі 

5) химиялық 

реакцияның, 

химиялық тепе-

теңдіктің және жылу 

эффектінің 

кинетикалық 

параметрлерін 

есептейді 

ОН5 Білімді кәсіби деңгейде 

қолдану, дәлелдерді 

тұжырымдау және 

теориялық органикалық 

химияның зерттелетін 

саласындағы мәселелерді 

шешу Заттарды талдаудың 

физикалық-химиялық 

әдістерінің теориялық 

негіздерін біледі, органи-

калық қосылыстардың 

құрылымы мен реак-

тивтілігі туралы заманауи 

идеяларды қоса, теори-

ялық органикалық химия-

ның негізгі ережелерін 

біледі және химиялық ин-

дикаторлардың материал-

1) заттарды талдаудың фи-

зикалық және химиялық 

әдістерін білмейді 

2) физикалық-химиялық тал-

дау мен синтездеудің теори-

ялық және практикалық мәсе-

лелерін қалайша талқылау 

керектігін білмейді 

3) органикалық химиядағы 

анализ және синтез әдістерін 

білмейді 

4) радикалды орынбасу реак-

циясы туралы түсініктері жоқ 

5) қаныққан және қанықпаған 

көмірсутектердің құрылымын 

білмейді, 

6) химиялық технологиядағы 

процестің материалдық, жылу 

1) экспериментті тал-

дауға және жоспарлауға 

үлгілерді дайындауды 

нашар жүргізеді 

2) жабдықты қалай 

басқаруды және әртүрлі 

химиялық операциялар-

ды жасауды білмейді 

3) химиялық экспери-

ментті нашар жоспар-

лайды және ұйымдасты-

рады 

4) органикалық химияда 

анализ бен синтезді 

нашар жүргізеді; 

5) радикалды алмастыру 

реакциясын қалай 

жүргізетінін білмейді, 

1) радикалдар 

almastyr реакциясы 

юргеда алада ұлы, 

2) қаныпқан және 

қаныппаған 

көмірсутектердің 

құйрылымын бледи, 

3) химия 

технологиялары, иә, 

материалдар, zhlu 

zune энергетикалық 

баланстар есептеу 

adistern oldanady 

1) радикалды 

орынбасу 

реакцияларын дербес 

жүргізе алады, 

2) қаныққан және 

қанықпаған 

көмірсутектердің 

құрылымын біледі, 

3) химиялық 

технологиядағы 

процесті материалды, 

жылу және энергия 

балансын есептеу 

әдістеріне иелік етеді 

4) химиялық 

технологиялық 

процестерді 

жүргізудің оңтайлы 
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ды-энергетикалық есепте-

улерін орындайды. 

өндірістер; химиялық-

технологиялық проце-

стерді жүргізудің оңтайлы 

шарттарын анықтайды 

және энергетикалық балансын 

қалай құруды білмейді 

6) қаныққан және 

қанықпаған көмірсутек-

тердің құрылымын 

нашар біледі 

7) химиялық техноло-

гиядағы материалды, 

процестің жылу және 

энергия балансын 

құрастыруда жеткілікті 

түсінбейді 

жағдайларын қалай 

анықтау керектігін 

біледі 

ОН6 Инженерлік экологияның 

негізгі заңдарын және 

қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы заңнаманың 

талаптарын біледі, 

химиялық өндірістің тех-

нологиялық көрсет-

кіштерінің материалдық-

энергетикалық есепте-

улерін орындайды, хими-

ялық технологиялық про-

цестерді жүргізудің оңтай-

лы жағдайларын анықтай-

ды, қалдықсыз технологи-

яның принциптерін, кон-

систенциясы мен қал-

дықсыз өндірісті құру 

принциптерін біледі, 

қақтығыстар мен пробле-

малық жағдайларды тал-

дайды. Әлеуметтік, гигие-

налық, өрттің алдын алу 

және басқа қауіпті объ-

ектілердегі қызметтің бар-

лық аспектілерін қарасты-

ратын ережелерді түсінеді, 

мәселелерді шешуде жаңа 

IT технологияларды қол-

данады. 

1) табиғи ресурстарды 

қорғаудың теориялық 

негіздерін білмейді 

2) мұнай өңдеудегі, көмір 

химиясы мен 

мұнайхимиясындағы 

қалдықсыз технологиялардың 

орны туралы түсініктері жоқ 

3) химиялық технологиядағы 

процестің материалдық, жылу 

және энергетикалық балансын 

қалай құруды білмейді 

4) еңбек ұжымындағы 

жанжалды және проблемалық 

жағдайларды қалай шешуді 

білмейді 

5) кәсіпорында өндірістік 

қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау бойынша жұмыс 

жоспарын құруға міндетті 

емес 

6) ақпараттық технологиялар 

негіздерін білмейді 

1) қоршаған ортаны 

реттеу және 

антропогендік іс-

әрекеттің салдарын 

болжау негіздерін жақсы 

білмейді 

2) қалдықсыз 

технологиялар 

принциптерімен 

жеткілікті түрде жұмыс 

істемесе 

3) химиялық 

технологиядағы 

материалды, процестің 

жылу және 

энергетикалық балансын 

дайындауды жақсы 

білмейді 

4) еңбек ұжымындағы 

жанжалды және 

проблемалық 

жағдайларды қалай 

шешуге болатындығын 

біледі 

5) кәсіпорында өндірістік 

қауіпсіздік және еңбекті 

қорғау бойынша 

жұмысты ұйымдастыру 

туралы жеткілікті 

түсінбейді 

6) IT технологиялар 

1) табиғатты қорғау 

қызметін сыни 

тұрғыдан бағалайды 

2) дайын өнімді 

немесе оның бір 

бөлігін аз немесе 

толықтай қайта 

өңделетін 

қалдықтармен 

алуды қамтамасыз 

ететін 

технологиялық 

процестің иесі 

3) химиялық 

технологиядағы 

процесті 

материалды, жылу 

және энергия 

балансын есептеу 

әдістерін қолданады 

4) еңбек 

ұжымындағы 

жанжалды және 

проблемалық 

жағдайларды шеше 

алады 

5) кәсіпорында 

өндірістік 

қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау 

жөніндегі жұмысты 

1) қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

практикалық 

мәселелерді шешу 

әдістеріне ие 

2) табиғи ресурстар 

мен энергияны 

ұтымды 

пайдаланудың негізгі 

принциптеріне ие 

3) химиялық 

технологиядағы 

процесті материалды, 

жылу және энергия 

балансын есептеу 

әдістеріне иелік етеді 

4) химиялық 

технологиялық 

процестерді 

жүргізудің оңтайлы 

жағдайларын қалай 

анықтау керектігін 

біледі 

5) еңбек ұжымындағы 

жанжалды және 

проблемалық 

жағдайларды 

басқарудың тиімді 

әдістеріне ие 

6) кәсіпорында 

өндірістік қауіпсіздік 
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негіздерін біледі ұйымдастыру 

мәселелерін біледі 

6) ақпаратты іздеу, 

жинау, сақтау, 

өңдеу және ұсыну 

әдістерін біледі 

және еңбекті қорғау 

бойынша жұмысты 

ұйымдастыру туралы 

білімді иеленеді 

7) деректерді жинау, 

сақтау, өңдеу, беру 

және пайдалану 

функцияларын 

орындау кезінде 

компьютерлік 

технологияларды 

қолдану тәсілдері, 

әдістері мен 

әдістеріне иелік етеді 

 

 

ОН7 Синтетикалық бензинді 

бөліп шығару және тазарту 

саласында оқу-

практикалық және кәсіби 

мәселелерді шешу үшін 

теориялық және 

практикалық білімді 

қолдану,Процестер мен 

аппараттардың материал-

дық және энергетикалық 

баланстарын есептейді, 

жабдықтың нақты түрінің 

сипаттамалары мен пара-

метрлерін есептейді, бел-

гілі бір өндіріске арналған 

жабдықтың дизайнын 

таңдауды негіздейді, 

таңдалған технологиялық 

сызбалардың орынды-

лығын негіздейді, 

көмірсутегі шикізатын 

өңдеу кезінде пиролиз 

әдістерін қолданады, 

әдістерде негізгі теори-

ялық білімді қолданады 

1) процестер мен 

құрылғылардың материалдық 

және энергетикалық 

баланстарын қалай есептеу 

керектігін білмейді 

2) мұнайды, газды, көмірді 

қайта өңдеу әдістерін және 

майдың ыдырауын қолдану 

тәсілдерін қолдану мен 

бағалауды білмейді 

3) көмір химиясындағы 

катализ әдістерін білмейді. 

4) ең көп таралған қазба 

отындары мен мұнайдың 

негізгі ережелерін қалай 

талдау керектігін білмейді. 

5) химиялық технология 

процестерінің 

классификациясы мен 

физикалық-химиялық 

негіздерінің негізгі 

ережелерін білмейді 

6) химиялық технологияның 

негізгі процестерін 

сипаттауды білмейді: 

1) процестер мен 

аппараттардың 

материалдық және 

энергетикалық 

баланстарын есептейді 

2) мұнайды, газды, 

көмірді өңдеу әдістерін 

және мұнайдың 

ыдырауын қолдану 

әдістерін жеткіліксіз 

біледі және бағалайды 

және көмір 

химиясындағы катализ 

әдістерін жеткілікті 

білмейді. 

3) кең таралған қазба 

отындары мен мұнай 

туралы негізгі ережелер 

жеткіліксіз болса. 

4) жіктеудің негізгі 

ережелерін және 

химиялық технология 

процестерінің 

физикалық-химиялық 

негіздерін жеткілікті 

1) процестер мен 

аппараттардың 

материалдық және 

энергетикалық 

баланстарын 

құрастырады 

2) мұнайды, газды, 

көмірді өңдеу 

әдістерін және 

мұнайдың 

ыдырауын қолдану 

тәсілдерін 

бағалайды және 

көмір 

химиясындағы 

катализ әдістерін 

біледі. 

3) ең көп таралған 

қазба отындары мен 

майлары туралы 

негізгі білімнің 

негізгі ережелерін 

иеленеді. 

4) химиялық 

технология 

1) материалды, 

энергетикалық және 

экономикалық тепе-

теңдікті құру үшін 

жеке өндіріс 

әдістерін, сондай-ақ 

реакциялық және 

басқа құрылғыларды 

таңдауды 

салыстырады, 

технологиялық 

есептеулер жүргізеді 

2) мұнайды, газды, 

көмірді өңдеу 

әдістерін және 

мұнайдың ыдырауын 

қолдану тәсілдерін 

бағалайды және көмір 

химиясындағы 

катализ әдістерін 

біледі. 

3) ең көп таралған 

қазба отындары мен 

мұнай туралы негізгі 

білімі бар. 
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мұнай, газ конденсаты мен 

газды өңдеу, техникалық 

мәтіндерді ағылшын 

тілінен қазақ және орыс 

тілдеріне заманауи аудару 

техникасына ие 

гидромеханика, механика, 

жылу және массаалмасу 

процестері 

7) техникалық мәтіндерді 

ағылшын тілінен орыс және 

қазақ тілдеріне аудару 

негіздерін білмейді 

білмейді 

5) химиялық 

технологияның, 

гидромеханиканың, 

механиканың, жылу 

және массаалмасу 

процестерінің негізгі 

процестерін нашар 

сипаттайды 

6) техникалық және 

ғылыми мәтіндерді 

аудару ерекшеліктерін 

түсінеді 

процестерінің 

жіктелуі мен 

физикалық-

химиялық 

негіздерінің негізгі 

ережелеріне иелік 

етеді 

5) химиялық 

технологияның 

негізгі процестерін 

сипаттайды: 

гидромеханика, 

механика, жылу 

және массаалмасу 

процестері 

6) техникалық 

мәтіндерді ағылшын 

тілінен орыс және 

қазақ тілдеріне 

аудару негіздерін 

біледі 

4) жіктеу ережелері 

мен химиялық 

технология 

процестерінің 

физикалық-химиялық 

негіздеріне ие 

5) химиялық 

технологияның, 

гидромеханиканың, 

механиканың, жылу 

және массаалмасу 

процестерінің негізгі 

процестерін сипаттай 

алады 

6) техникалық 

мәтіндерді ағылшын 

тілінен қазақ (орыс) 

тіліне және керісінше 

аудару дағдыларын 

иеленеді 

2 Soft skills ОН8 Академиялық хат пен 

ғылыми зерттеулер 

әдістерін меңгереді және 

оларды мұнай өңдеу және 

мұнайхимия саласында 

қолданады. Синтетикалық 

бензинді, дизельдік 

отынды, баламалы сұйық 

отынды, жасанды 

газдардан және ауыр 

мұнай қалдықтарынан 

синтез газын өндірудің, 

оқшаулаудың және 

тазартудың негізгі 

технологиялық әдістерін 

қолданады, бензинді 

реформалау процестерін, 

нано- таңдау 

катализаторлар, қоршаған 

ортаны қорғау әдістері, 

1) қатты жанғыш қазбалардың 

түзілуі туралы білімі жоқ 

2) қатты қазба отындарының 

органикалық шығу 

теориясының негізгі 

ережелерін білмейді 

3) синтетикалық сұйық отын 

өндірісінің баламалы 

процестерінің теориялық 

және технологиялық 

негіздерін білмейді 

4) процестің дұрыстығын 

бақылауды білмейді 

5) алынған сандық 

ақпараттың дұрыстығын 

бақыламайды 

6) детерминациялық 

математикалық модель 

құруды білмейді 

1) қатты қазба отынын 

қалай құруға 

болатындығын біледі 

2) қатты қазба 

отындарының 

органикалық шығу 

теориясының негізгі 

ережелерін біледі 

3) процестің дұрыстығын 

бақылауды біледі 

4) алынған ақпараттың 

сенімділігін сандық 

бағалау әдістеріне иелік 

етеді 

5) детерминирленген 

математикалық модельді 

таниды 

1) қатты қазба 

отындары мен 

бейорганикалық 

заттардың қалай 

пайда болғанын 

біледі 

2) қатты қазба 

отындарының 

механизмін және 

оның бастапқы 

өсімдік 

материалының 

құрамына 

тәуелділігін біледі 

3) кезеңді аяқтау 

үшін процесс 

кезінде бастапқы 

деректерді қалай 

өзгерту керектігін 

біледі 

1) қатты жанғыш 

қазбалардың және 

бейорганикалық 

материалдардың 

түзілуі туралы өте 

жақсы білімді 

көрсетеді 

2) көмірдің түзілуін, 

шымтезек генезисін 

және анаэробты 

жағдайда 

биохимиялық 

процесті сипаттайды 

3) кезеңді аяқтау үшін 

процесс барысында 

өзгерістер енгізеді 

4) алынған сандық 

ақпараттың 

сенімділігін басқара 

алады 
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тұтқырлығы жоғары 

майды өңдеген кезде, 

майларды, мұнай 

өнімдерін, 

электрогидроэффект, 

электрогидроэффект 

технологиясын 

механохимиялық өңдеудің 

әртүрлі әдістерін 

қолданады және талдайды, 

кавита техникасын 

қолданады - ауыр мұнай 

қалдықтары мен газ 

конденсатын химиялық, 

плазмалық, газдандыру, 

акустикалық өңдеу 

4) алынған сандық 

ақпараттың 

сенімділігін 

бақылайды 

5) 

детерминирленген 

математикалық 

модель құруды 

біледі 

5) детерминирленген 

математикалық 

модель құрастырады 

ОН9 Көмірсутек шикізатын 

өңдеудің деструктивті 

үдерістерінде зерттеудің 

қазіргі заманғы әдістерін 

зерттеу саласында өз 

бетінше әрі қарай оқу үшін 

қажетті оқыту дағдыларын 

алады. Мұнай 

компоненттерін 

физикалық бөлу, 

дегидратация, 

тұзсыздандыру, суды және 

әртүрлі бейорганикалық 

тұздарды кетіру әдістерін 

меңгереді және көмірді 

термохимиялық өңдеу 

негіздерін біледі, екі 

фазалы жүйелердің тепе-

теңдік күйін есептеу 

әдістерін біледі 

1) қатты, ауыр 

көмірсутектерді және 

бейорганикалық 

шикізаттарды өңдеудің 

жойғыш және бұзбайтын 

әдістерін білмейді 2) 

органикалық және мұнай-

химиялық синтезді қалай 

жүргізу керектігін білмейді 

3) жылу процестерінің түрлері 

мен мақсаттарына иелік 

етпейді 

4) хош иісті көмірсутектерді 

қалай бөлуді білмейді 

1) қатты, ауыр 

көмірсутектерді және 

бейорганикалық 

шикізатты өңдеудің 

бүлінетін және 

бұзбайтын әдістерін 

жеткілікті білмейді 

2) органикалық және 

мұнайхимиялық синтезді 

жеткіліксіз жүргізеді 

3) изебутанның 

олефиндермен 

каталитикалық 

алкилдеуін қалай 

жүргізетінін білмейді 

1) қатты, ауыр 

көмірсутектерді 

және 

бейорганикалық 

шикізатты өңдеудің 

бұзушы және 

бұзбайтын әдістерін 

біледі және 

қолданады 

2) органикалық 

және мұнай-химия 

синтезін жүргізе 

алады 

3) изобутанды 

олефиндермен 

каталитикалық 

алкилдеу әдісіне 

иелік етеді 

1) қатты, ауыр 

көмірсутек-сутегі 

және бейорганикалық 

шикізатты өңдеудің 

бұзушы және 

бұзбайтын әдістеріне 

иелік етеді 

2) жоғары деңгейде 

органикалық және 

мұнай-химиялық 

синтезді жүзеге 

асырады 

3) алкилдеу 

процесінің әртүрлі 

модификацияларын 

жүзеге асырады 

ОН10 Катализде кванттық хими-

ялық әдістер туралы 

түсініктер қалыптастыра-

ды, ауыр майларды, мұнай 

қалдықтарын, газ конден-

1) қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы саласындағы 

білімді қалай қолдануды 

білмейді 

2) сұйық отын алудың 

1) өңдеу технологиясы 

мен сұйық отын алудың 

баламалы 

технологиялары 

саласында жақсы 

1) қайта өңдеу 

өндірістерінің 

технологиясы және 

сұйық отын алудың 

баламалы 

1) қайта өңдеу 

технологиялары және 

сұйық отын алудың 

баламалы 

технологиялары 
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сатын өңдеу әдістерін, 

жанғыш газдарды тал-

дауды, жабдықтардың 

құрылымын таңдауды 

біледі, каталитикалық 

изомеризация экспери-

ментін жүргізу дағдыла-

рына ие, майлау материал-

дарын өндіру технологи-

ясына ие майлар, бензинді 

риформинг, метанол 

өндірісі және құрылғылар-

ды, жылу алмастырғы-

штарды таңдауға қабілетті. 

Әлеуметтік , этикалық 

және ғылыми 

көзқарастарды ескере 

отырып, пайымдауды 

қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауға және 

түсіндіруге қабілетті. 

баламалы технологияларын 

білмейді 

3) қатты отынды 

конверсиялаудың негізгі 

әдістері мен тәсілдерін қалай 

қолдануды білмейді 

4) синтездеу газын және 

мотор отынын түзудің негізгі 

әдістерін қалай қолдануды 

білмейді. 

білмеген болса 

2) қатты отынды 

конверсиялаудың негізгі 

әдістері мен тәсілдерін 

білмейді 

3) синтездеу газын және 

мотор отынын түзудің 

негізгі әдістерін қалай 

қолдануды білмейді 

технологиялары 

туралы білімдері 

болуы керек 

2) қатты жанғыш 

отынды 

конверсиялаудың 

негізгі әдістері мен 

тәсілдеріне ие 

4) синтез газын 

өндірудің және 

мотор отынын қайта 

құрудың негізгі 

әдістеріне иелік 

етеді 

туралы ақпаратқа 

иелік етеді 

2) қатты отынды 

конверсиялаудың 

негізгі әдістері мен 

тәсілдеріне иелік 

етеді 

3) газды синтездеу 

және мотор отынын 

қалпына келтіру 

әдістеріне иелік етеді 
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    27. Жұмыс берушілер тізімі 

 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыстар 

Тел, электрондық пошта 

1. ЖШС «КАРАЖЫРА ЛТД» 87012211580 

mail@karazhyra.kz 

2. АҚ «Шубарколь комир» 87013293716 

Vladimir.parafilov@erg.kz 

3 АҚ «Карцемент» 87012031369 

George.ramesh@cac.kz 

4 АҚ  НК ҚазМұнайГаз 87771110717 

isarsekeyev@mail.ru 
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