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1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Осы 6В06201-«Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар» білім беру 

бағдарламасы оқытудың мазмұнын айқындайтын негізгі нормативтік құжаттар базасында 

әзірленді. 

6В06201-«Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар» білім беру 

бағдарламасы «техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесін бере 

отырып, кемінде 4 жыл нормативтік оқу мерзімімен мамандарды даярлауға бағытталған. 

Бағдарлама білім беруді басқарудың демократиялық сипатының қағидаттарын іске 

асыруға, оқу орындарының академиялық еркіндігі мен өкілеттіктерінің шекарасын 

кеңейтуге арналған, бұл экономиканың инновациялық және ғылымды қажетсінетін 

салалары үшін еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды қамтамасыз 

етеді. 

Білім беру бағдарламасы білім алушыларға жеке көзқарасты қолдануды 

қамтамасыз етеді, кәсіптік құзыреттерді кәсіптік стандарттар мен біліктілік 

стандарттарынан оқыту нәтижелеріне айналдыруды қамтамасыз етеді. 

Студентке бағытталған оқыту қамтамасыз етіледі-білім беру процесінде 

екпіндердің оқытудан оқуға ауысуын көздейтін білім беру принципі. 6В06201-

«Радиотехника,электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасы 

Біліктіліктің 6 - деңгейі (бакалавр) үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласындағы кәсіби стандарттардың еңбек функцияларын талдау негізінде еңбек 

нарығының қажеттіліктерін ескере отырып әзірленеді. 

Осы білім беру бағдарламасы ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. №604 бұйрығымен бекітілген 

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Ұлттық біліктілік 

шеңбері және кәсіби стандарттар негізінде, Дублин дескрипторларына және өңірлік еңбек 

нарығының қажеттіліктерін ескере отырып Еуропалық біліктілік шеңберіне сәйкес 

әзірленді. 

6В06201-«Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар» білім беру 

бағдарламасы 6В06201-«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» даярлау 

бағыты бойынша түлекке қажетті негізгі құзыреттерді қалыптастыруға жаңа тәсілді 

ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғары білім беру жүйесін Болон процесіне қосу 

бойынша жағдайлар мен мүмкіндіктер жасауға бағытталған, бұл оны еуропалық және 

халықаралық білім беру кеңістігімен үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының Халықаралық 

танылуын қамтамасыз етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен 

профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, 

сондай-ақ білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

6В06201-«Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар» кәсіби 

бакалавриатының білім беру бағдарламасы даярлау бағытына сәйкес жоғары оқу орнының 

білім беру бағдарламасын меңгеруіне және іске асыру шарттарына қойылатын талаптарды 

айқындайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен материалдар кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс 

берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік 

моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың 

дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасы болып табылады. 

 

 

 

 



 

 

2.Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

 

Мақсаты: - «Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар» бағыты 

бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, еңбек нарығы мен технологиялардың 

өзгеріп отыратын талаптары кезінде бейімделу қабілеті бар, бастамашыл, командада 

жұмыс істей алатын инновациялық технологиялары мен ғылыми дайындығы бар жоғары 

білікті мамандарды даярлау. 

 

2.3 Еңбек нарығындағы қажеттілік 

 

6В06201-«Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар»  мамандығы 

бойынша білім бакалаврларының кәсіби қызметінің объектілері технологиялық жүйелер, 

белгілерді, сигналдарды, жазбаша мәтінді, суреттерді, дыбыстарды сым, радио, оптикалық 

немесе келесі басқа жүйелер бойынша кез келген беруді, сәулеленуді және қабылдауды, 

сондай-ақ ақпаратты электрондық құралдармен түрлендіруді қамтамасыз ететін 

техникалық құралдар болып табылады. 

 

3.Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1 Бағдарлама кезеңдері:  

Бірінші кезең: бакалавриат 6 деңгей НРК / ОРК / МСКО 

1.2 Ұйғарылған дәреже: _техника және технология бакалаврі ________ 

// определяется в соответствии с Классификатором направлений подготовки 

кадров с высшим ипослевузовским образованием и на основании Приложения 4 ГОСВО 

1.3 Кредиттің жалпы көлемі: 240 академиялық кредит /  240 ECTS 

// 120 академиялық кредит /  120 ECTS 

// 180 академиялық кредит /  180 ECTS 

1.4 Оқытудың типтік мерзімі: 4 жыл 

// 3 жыл 

// 2 жыл 

 

 

Маманның біліктілік сипаттамасы 

Кәсіби қызмет саласы ғылым мен техника саласы болып табылады, ол 

қашықтықта ақпарат алмасу, ақпаратты электронды құралдар арқылы түрлендіру үшін 

жағдай жасауға бағытталған технологиялар, құралдар, әдістер мен әдістер жиынтығын 

қамтиды - спутниктік байланыс, талшықты-оптикалық байланыс желілері, сандық 

теледидар, ұялы байланыс, Көп арналы телефон станциялары. Түлектердің кәсіби 

қызметінің объектілері кәсіпорындар, кешендер, мекемелер, білім беру ұйымдары және т. 

б. болып табылады. белгілердің, сигналдардың, жазбаша мәтіннің, бейнелердің, 

дыбыстардың сымды, радио, оптикалық байланыстар бойынша кез келген берілуін, 

сәулеленуін және қабылдануын, сондай-ақ ақпаратты электрондық құралдармен 

түрлендіруді қамтамасыз ететін технологиялық жүйелер, техникалық құралдар 

пайдаланылатын объектілер. Бағдарламаны әзірлеу, іске асыру және бағалау кезінде оқу 

нәтижелері ретінде түлектердің құзыретіне бағдарлау. Сондай-ақ, құзыреттілікті бағалау 

үшін ECTS несие жүйесін пайдалану. 

 

Кәсіби қызмет объектілері 

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: кәсіпорындар, кешендер, мекемелер, 

білім беру ұйымдары және т. б. технологиялық жүйелер, белгілерді, сигналдарды, 

жазбаша мәтіндерді, суреттерді, дыбыстарды сым, радио, оптикалық, сондай-ақ 



 

электронды құралдармен ақпаратты түрлендіруді қамтамасыз ететін техникалық құралдар, 

радиация және қабылдау. байланыс кәсіпорындары; Мобильдік орталықтар желісі, өрт 

бөлімдері, қашықтықта ақпарат алмасу үшін жағдай жасауға, электрондық құралдардың 

көмегімен ақпаратты түрлендіруге бағытталған технологиялар, құралдар, адам қызметінің 

тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы - спутниктік байланыс, оптикалық-талшықты 

байланыс желілері, цифрлық теледидар, ұялы байланыс, көпарналы телефон станциялары, 

сондай-ақ ақпаратты электрондық құралдармен түрлендіру немесе мынадай басқа 

жүйелер; 

- байланыс желілері және коммутация жүйелері; 

- оптикалық диапазон жүйелерін қоса алғанда, көп арналы телекоммуникациялық 

жүйелер; 

- спутниктік, радиорелелік және ұялы байланыс жүйелерін қоса алғанда, радиобайланыс 

жүйелері мен құрылғылары; 

- дыбыстық және телевизиялық хабар тарату, Электроакустика және тілдік информатика, 

мультимедиялық техника жүйелері мен құрылғылары; 

- деректерді беру жүйелері мен құрылғылары; 

- электрондық, оның ішінде объектілерді басқарудың компьютерлік жүйелері, ақпаратты 

түрлендіру; 

- телекоммуникациялық жүйелердегі ақпаратты қорғау құралдары;  

- телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді метрологиялық қамтамасыз ету 

құралдары; 

- телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг; 

- телекоммуникациялық құрылғыларды пайдалану және сервистік қызмет көрсетуді 

басқару. 

 

Түлектің кәсіби қызмет түрлері 

"Радиотехника, электроника және телекоммуникация" даярлау бағыты бойынша 

бакалавриаттың білім беру бағдарламасын меңгерген түлек кәсіби қызмет түрлеріне және 

даярлау бейініне сәйкес мынадай кәсіби міндеттерді шешуі тиіс: 

Кәсіби қызмет объектілері 

- байланыс желілері және коммутация жүйелері; 

- оптикалық диапазон жүйелерін қоса алғанда, көп арналы телекоммуникациялық 

жүйелер; 

- спутниктік, радиорелелік және ұялы байланыс жүйелерін қоса алғанда, радиобайланыс 

жүйелері мен құрылғылары; 

- дыбыстық және телевизиялық хабар тарату, Электроакустика және тілдік информатика, 

мультимедиялық техника жүйелері мен құрылғылары; 

- деректерді беру жүйелері мен құрылғылары; 

- электрондық, оның ішінде объектілерді басқарудың компьютерлік жүйелері, ақпаратты 

түрлендіру; 

- телекоммуникациялық жүйелердегі ақпаратты қорғау құралдары; 

- телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді метрологиялық қамтамасыз ету 

құралдары; 

- телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг; 

- телекоммуникациялық құрылғыларды пайдалану және сервистік қызмет көрсетуді 

басқару. 

 

3.1 Жұмысқа орналасу перспективалары 

 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасын бітірген 

түлектер ұзақ уақыт жұмыс іздеудің қажеті жоқ. Бәсекелестікке қарамастан, 

кәсіпорындарға мамандық бойынша орналасу  өте орнықты. 



 

Байланыс саласындағы білім келесі мамандықтарды алуға мүмкіндік береді: 

- оператор-байланысшы; 

- байланыс жөніндегі техник; 

- телекоммуникация инженері 

- инженер-радиоэлектроншы. 

Сондай-ақ, түлектерге ғылыми қызметте өзін көрсетуге және институтта бос орын алуға 

мүмкіндік беріледі. 

 

3.2 Нормативтік сілтемелер 

 

Осы құжат нормативтік құжаттардың негізгі ережелеріне сәйкес әзірленді: 

- «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 

-ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары және(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары; 

- 2011 жылғы 20 сәуірде № 152 бекітілген оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру қағидалары (2018 жылғы 12 қазандағы өзгерістермен); 

- ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен 

бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышы; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы 

№583 бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары (2018 жылғы 28 қыркүйектегі 

өзгерістермен). 

 

Білім беру бағдарламасының ЖББ құзыреттерінің тізбесі 

 

ЖББ циклі міндетті компонент 

 

ЖҚ1: Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру негізінде бәсекеге 

қабілетті болашақ маманның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік 

ұстанымдарын қалыптастыруға, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникация 

бағдарламаларын құруға, салауатты өмір салтына бағдарлануға, өзін-өзі жетілдіруге және 

кәсіби табысқа бағытталған; 

ЖҚ2: Дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдарының қалыптасуы 

негізінде Болашақ маманның жеке басының әлеуметтік-мәдени дамуын қамтамасыз ететін 

жалпы құзыреттілік жүйесін қалыптастыру; 

ЖҚ 3: Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынас қабілеттерін дамыту; 

ЖҚ 4: Өмір мен қызметтің барлық салаларында заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды игеру және пайдалану арқылы ақпараттық сауаттылықты дамытуға 

ықпал етеді; 

ЖҚ 5: Өмір бойы өзін-өзі дамыту және білім беру дағдыларын қалыптастырады; 

ЖҚ 6: Қазіргі әлемде ұтқырлыққа, сыни ойлауға және физикалық өзін-өзі жетілдіруге 

қабілетті адамды қалыптастырады. 

 

ЖББ циклінің міндетті пәндерін оқу аяқталғаннан кейін білім алушы: 

1: Табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми және философиялық білім әдістерімен ғылыми 

түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білумен қалыптасқан 

дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалау; 



 

2: Мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен ерекшеліктерін 

түсіндіру; 

3: Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық нәрселерге өз 

Бағалауыңызды дәлелдеңіз; 

4: Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік 

ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстаным таныту; 

5: Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын талдау үшін 

тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану; 

6: Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере 

отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы 

жағдайларға баға беру; 

7: Интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы ғылымдар туралы білімді 

синтездеу; 

8: Белгілі бір ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеудің ғылыми 

әдістері мен әдістерін қолдану; 

9: Жеке адамгершілік және азаматтық ұстанымды дамыту; 

10: Қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық 

нормаларын қолдану; 

11: Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; 

12: Әлемдік мойындауға ие қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді 

практикада қолдану; 

13: Әдіснама мен талдауды таңдауды жүзеге асыру; 

14: Зерттеу нәтижелерін қорытындылау; 

15: Жаңа білімді синтездеу және оны қоғамдық маңызы бар гуманитарлық өнім түрінде 

таныстыру; 

16: Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) қарым-қатынас міндеттерін 

шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда 

коммуникацияға кіру; 

17: Грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын пайдалануды 

жүзеге асыру; қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау; 

18: Қарым-қатынасқа қатысушылардың әрекеттері мен әрекеттерін бағалау. 

19: Жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін 

пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату 

бойынша Бұлтты және мобильді сервистер; 

20: Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын 

құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және 

кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану. 

 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» (ЖҚ, БҚ, КҚ)білім беру 

бағдарламасының жалпы, базалық және кәсіби құзыреттері 

ЖҚ 1 Гуманитарлық мәдениетті, адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынасты реттейтін 

этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және өз еңбегін ғылыми негізде 

ұйымдастыра білуді меңгеру. 

ЖҚ 2 Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет–ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде оларға назар 

аудару. 

ЖҚ 3 Өзінің кәсіби қызметінде техникалық әдебиетті оқу және ауызекі сөйлеу дағдылары 

деңгейінде мемлекеттік тілді және кемінде бір шет тілін білуін қолдану. 

ЖҚ 4 Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

меңгеру, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысы бар 

ЖҚ 5 Экономикалық білім негіздерін білу, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. 

туралы ғылыми түсініктері болуы керек. 



 

ЖҚ 6 Қызметтің әртүрлі салаларында құқықтық білім негіздерін пайдалану 

ЖҚ 7 Өндірістік персоналды және халықты авариялардың, апаттардың, дүлей 

зілзалалардың ықтимал салдарларынан қорғау әдістерін білу. 

ЖҚ 8 Көлік-технологиялық машиналар мен кешендерді пайдаланудың техникалық және 

технологиялық проблемаларын сәйкестендіру, тұжырымдау және шешу үшін іргелі білім 

жүйесін (математикалық, жаратылыстану-ғылыми, инженерлік және экономикалық) 

қолдану. 

ЖҚ 9 Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

меңгеру, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу. Мұнай, газ және 

газ конденсатын өндіру және кен орындарын игеру мәселелерін шешу үшін компьютерлік 

бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеу дағдысы болу керек. 

ЖҚ 10 Қойылған міндеттерді шешу үшін жауапкершілікті өз мойнына алу қабілеті, оған 

басқаларды тарту, бағыныштыларды жұмыс үшін барлық қажеттіліктермен қолдау және 

қамтамасыз ету мүмкіндігі. Күнделікті мәселелерді, әсіресе тұлғааралық қақтығыстарды 

тыныш және ұтымды шешу мүмкіндігі. Белгілі бір жобаны жүзеге асыру үшін құрылған 

шағын топтың қызметін ұйымдастыру мүмкіндігі. Коммуникативті мәселелерді шешу 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану 

мүмкіндігі. Басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни бағалау және әлеуметтік-

экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу және негіздеу қабілеті. 

ЖҚ 11 Ақпараттық ағымда жүру, белгілі бір критерий бойынша әртүрлі ақпарат көздерін 

табу және жүйелеу, ақпаратты алудың, түрлендірудің, жүйелеудің және сақтаудың 

ұтымды әдістерін қолдану, оны зияткерлік және танымдық іс-әрекеттің қажетті 

жағдайларында өзектендіру мүмкіндігі. 

ЖҚ 12 Жаңа идеяларды игеру, бизнестің жаңа шындықтарына бейімделу қабілеті. 

Инновациялық идеяларды қалыптастыру, тәуелсіз гипотезаларды ұсыну, олардың 

интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейін үнемі дамыту, ақпаратты іздеу, сыни 

талдау, жалпылау және жүйелеу, мақсат қою және оларға жетудің оңтайлы жолдары мен 

әдістерін таңдау мүмкіндігі. 

ЖҚ 13 Шешім қабылдау үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеу мүмкіндігі 

тапсырмаға сәйкес деректерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау, есептеу нәтижелерін 

талдау және алынған қорытындыларды негіздеу мүмкіндігі. Отандық және шетелдік 

ақпарат көздерін қолдана отырып, қажетті деректерді жинау, оларды талдау және 

ақпараттық шолуды дайындау мүмкіндігі. Аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу 

үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану 

мүмкіндігі. 

ЖҚ 14 Қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңыздылығын 

түсіну, осы процесте туындайтын қауіптер мен қауіптерді түсіну, ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтау. 

ЖҚ 15 Зияткерлік меншікті сақтау, мұнай, газ, газ конденсатты кен орындарын игеру мен 

пайдаланудың барлық технологиялық тізбегінде технологиялар мен зерттеулердің қазіргі 

заманғы жетістіктерін корпоративтік игеруді сақтау. 

 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

БҚ 1: Қоғамдық нормаларға негізделген құндылықтар және өзінің кәсіби қызметінде 

оларға бағдарлану; 

БҚ 2: Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық құралдарын 

дайындаудың оңтайлы технологияларын әзірлеу және енгізу; 

БҚ 3: Материалдар сапасының кіріс бақылауын, технологиялық процестердің өндірістік 

бақылауын, дайын өнімнің сапасын ұйымдастыру және тиімді жүргізу; 



 

БҚ 4: Технологиялық процестердің параметрлерін таңдау және есептеу материалдарын, 

жабдықтарын, алгоритмдері мен бағдарламаларын тиімді пайдалану 

БҚ 5: Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық құралдарының 

алдын алуды, жөндеуді және баптауды ұйымдастыру және жабдыққа сынақ жүргізе білу 

БҚ 6: Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның техникалық құралдарын 

монтаждау мен реттеуді жүргізу 

БҚ 7: Эксперименттік қызмет үшін Нәтижелерді математикалық өңдеу әдістемелерін 

пайдалану 

БҚ 8: Бақылау мен талдаудың қажетті әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, 

Радиотехника, электроника және телекоммуникация жүйелерінің жай-күйін 

диагностикалау және бағалау үшін талдамалық және эксперименттік жұмыстар мен 

зерттеулер жүргізу; 

БҚ 9: Оқу, тілдік, өндірістік және диплом алдындағы практиканың болашақ кәсіби 

қызметінің мақсаттары, міндеттері, мазмұны мен маңызы;ұйымдастыру-басқару 

қызметінің негіздері. 

білім мен түсіну қабілетін практикада қолдану (Дескриптор в): 

БҚ 10: Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлау және серпінді өзгеретін 

құбылыстар мен процестерге бейімдеу кезінде; 

БҚ 11: Компьютермен жұмыс істеу дағдыларын пайдалану, ақпараттық технологиялар 

әдістерін меңгеру, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтау қабілеті 

БҚ 12: Орындалған жұмыс нәтижелері бойынша талдамалық шолулар мен ғылыми-

техникалық есептерді жасауға, презентациялар, мақалалар және баяндамалар түрінде 

зерттеулер мен әзірлемелер нәтижелерін жариялауды дайындауға қатысуға дайындықпен 

БҚ 13: Өндірісті технологиялық дайындау бойынша жұмыстарды орындау қабілеті 

БҚ 14: Кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты мақсаттарды қою және 

міндеттерді тұжырымдау кезінде; 

БҚ 15: Типтік және стандартты емес міндеттерді шешу кезінде аналитикалық тәсілді 

талап ететін лауазымдарда өз бетінше жұмыс істей білу; 

БҚ 16: Өзінің практикалық қызметінде білімді пайдаланған кезде заманауи білім беру 

және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, байланыс саласында өз бетінше 

жаңа білім алуға. 

БҚ 17: Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және халықаралық құқық 

нормаларында көзделген құқықтық өріс шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық 

немесе өзге де қызмет субъектісінің орнықты, тұрақты жұмыс істеуі үшін нысандар мен 

әдістерді қолдану кезінде;шетелдік оң тәжірибені отандық жағдайларға қорыту және 

бейімдеу кезінде;қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі негізгі ұғымдарға салыстырмалы 

талдау жүргізу. 

пайымдаулар шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабілеті (с 

дескрипторы): 

БҚ 18: Радиотехникалық құрылғылар мен жүйелердің тораптарын монтаждау, баптау 

және реттеу қағидалары мен әдістерін меңгеру қабілеті 

БҚ 19: Радиотехникалық құрылғылар мен жүйелерді техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыруға және күйге келтіруге қатысу қабілеті 

БҚ 20: өндірісті технологиялық дайындау бойынша жұмыстарды орындау қабілеті 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

БҚ 21: Әр түрлі өндірістік жағдайларда барабар бағдарлану, командада жұмыс істеу 

қабілеті, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну; 

БҚ 22: Ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыра білу; іскерлік этика 

нормаларын сақтау, этикалық және адамгершілік нормалары мен мінез-құлықты 

меңгеру;берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай Тиімді коммуникациялар 

құру;көпшілік алдында сөз сөйлеу мәдениетінің ережелерін сақтау;пікірталас кезінде өз 



 

ұстанымын сендіру, дәлелдеу қабілеті, шешендік өнерді, ауызша және жазбаша сөйлеу 

сауаттылығын білу. 

БҚ 23: Түрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік 

әріптестермен тәжірибе алмасу және көптілді қоғам құру үшін осы тілдің ана тілдерімен 

еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде диалог 

ұйымдастыру;сындарлы диалог жүргізу дағдыларын меңгеру;ұтқырлық, икемділік 

тәсілдерін меңгеру; ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен 

байланыстыру;мамандарға да, мамандарсыз да ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен 

шешімдерді хабарлау қабілеті. 

 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

БҚ 24: Күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа білімді күнделікті алу; 

БҚ 25: Одан әрі оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табу, зерделеу, құрылымдау 

және жүйелеу; 

БҚ 26: Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау;кәсіптік 

практикадан өту кезінде алынған дағдылардан біліктілікті одан әрі жетілдіру; 

БҚ 27: Өз қызметінің және рефлексия нәтижелерін бағалау қабілеті; 

БҚ 28: Қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, талдау және іріктеу, оны ұйымдастыру, 

түрлендіру, сақтау және беру қабілеті; 

БҚ 29: Экстра функционалдық және полип кәсіби білім мен қабілеттерге ие болу, қазақ 

мәдениеті (менталитеті), қазақстандық рухани құндылықтар контексінде де, басқа да 

мәдениеттер мен білім беру кеңістіктері контексінде де өзінің кәсіби-жұмылдыру 

қасиеттерін іске асыру есебінен жағдай өзгерген кезде жылдам бейімделу қабілеті; 

БҚ 30: Өздігінен білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларының болуы; 

күнделікті кәсіби қызмет және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін қажетті жаңа 

білім алу дағдыларын меңгеру; өзін-өзі дамытуға, өздігінен білім алуға, біліктілікті 

арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне ұмтылу. 

КҚ 1: Радиотехника негіздерін технологиялық жүйелер ретінде түсіну үшін жалпы 

техникалық пәндердің негізгі бөлімдері туралы білімді қолданыңыз. 

Кәсіби қызметте жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдылықтарын қолдану, 

Математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін 

қолдану. Өндіруші жүйенің әртүрлі элементтерін математикалық модельдеу әдістерін 

қолдану және олардың жұмысының оңтайлы (ұтымды) жағдайларын табу. 

КҚ 2: Техникалық құралдарды таңдауды және нәтижелерді өңдеуді қоса алғанда, 

эксперименттік зерттеулер бағдарламаларын іске асыру қабілеті 

КҚ 3: Радиотехникалық құрылғылар мен жүйелер жобаларының алдын ала техникалық-

экономикалық негіздемесін жүргізу қабілеті 

КҚ 4: Жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, техникалық 

тапсырмаға сәйкес Радиотехникалық жүйелердің бөлшектерін, тораптары мен 

құрылғыларын есептеу мен жобалауды орындауға дайын болу 

КҚ 5: Әзірлемелердің нәтижелерін өндіріске енгізуге дайын болу 

КҚ 6: Радиотехникалық құрылғылар мен жүйелерді әзірлеу, өндіру және баптау үшін 

пайдаланылатын жабдықты тексеру, баптау және реттеу, бағдарламалық құралдарды 

баптау қабілеті 

КҚ 7: Радиотехникалық құрылғылар мен жүйелердің тораптарын монтаждау, баптау және 

реттеу ережелері мен әдістерін меңгеру қабілеті 

КҚ 8: Радиотехникалық құрылғылар мен жүйелерді техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыруға және күйге келтіруге қатысу қабілеті 

КҚ 9: Жабдықтың техникалық жай-күйін және қалдық ресурсын тексеруді жүзеге 

асыруға, профилактикалық тексерулерді және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруға 

дайындықпен 



 

КҚ 10: Техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты әзірлеу қабілеті 

КҚ 11: Техникалық құралдарды таңдауды және нәтижелерді өңдеуді қоса алғанда, 

эксперименттік зерттеулер бағдарламаларын іске асыру қабілеті 

КҚ 12: Радиотехникалық құрылғылар мен жүйелерді әзірлеу, өндіру және баптау үшін 

пайдаланылатын жабдықты тексеру, баптау және реттеуді және бағдарламалық 

құралдарды баптауды жүргізу қабілеті 

КҚ 13: Техникалық жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану жөніндегі 

нұсқаулықты әзірлеу қабілеті 

 

3.6 Оқыту нәтижелері (ОН) 

 

- Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік 

ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсету; 

(ОН 1). 

- ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы негізгі негіздерді, негізгі философиялық 

ұғымдар мен категорияларды, табиғат пен қоғамның даму заңдылықтарын білу; (ОН 2) 

- қалыптасқан кәсіби халықаралық іскерлік қарым-қатынастың мамандандырылған 

терминологиясы және көптілді қоғам құру шеңберінде мемлекеттік, орыс және шет 

тілдерін коммуникация құралы ретінде меңгеру; (ОН 3) 

-ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, түсіндірудің 

негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау және әдістемелік 

жинақтау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті болуы; (ОН 4) 

- өзін-өзі тәрбиелеу және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын 

құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы подноцендік Әлеуметтік және 

кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану. (ОН 5) 

- аналогты және цифрлық электрондық құрылғылардың схемаларын таңдауды жүзеге 

асыруға, схемотехникалық есептерді орындауға және интегралдық орындалуда іске 

асыруды ескере отырып, қағидаттық схемаларды жасауға; (ОН 6) 

- талдау мен синтездеудің заманауи әдістерін пайдалана отырып, жаңадан әзірленетін 

тораптар мен құрылғыларды үлгілеуді, теориялық және эксперименттік зерттеуді жүргізу; 

(ОН 7) 

- объектілер мен жүйелер туралы ақпаратты берудің және түрлендірудің негізгі 

жүйелерінің құрылымы мен мүмкіндіктерін талдау; (ОН 8) 

- бағдарламалық және аппараттық құралдар негізінде ақпаратты сақтау және бейнелеу 

құрылғыларын әзірлеуді орындау; (ОН 9) 

- радиотехникалық, телекоммуникациялық және электрондық құрылғылардың сенімділігі 

мен диагностика сызбаларын талдауды жүзеге асыру, қажетті датчиктерді таңдау; (ОН 10) 

- микропроцессорлардың негізгі типтерін таңдауды, жеке кіші жүйелерді де, жалпы 

барлық микропроцессорлық жүйені де жобалаудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін 

жүзеге асыру; (ОН 11) 

- элементтер параметрлерінің мәндерін таңдаумен байланысты есептеулерді орындау, осы 

параметрлер мен жұмыс режимдерін компьютерлік техниканы қолдана отырып 

оңтайландыру; (ОН 12) 

- телекоммуникация және электроника құрылғыларының құрылымын әзірлеу, байланыс 

жүйелері мен құрылғыларын жобалау; (ОН 13) 

- жүйелердегі ақпарат алмасудың негізгі нысандарын, Радиоэлектроника және байланыс 

жүйелерінің физикалық жұмыс принциптері мен негізгі техникалық сипаттамаларын 

талдау; (ОН 14) 



 

- Ғаламдық және локальдық желілерді ұйымдастыру принциптерін, 

телекоммуникациялардың аппараттық және бағдарламалық құралдарының құрамы мен 

жұмыс істеу алгоритмдерін талдау; (ОН 15) 

- жобалау кезінде стандарттау және метрологиялық қамтамасыз ету талаптарын сақтау; 

(ОН 16) 

- әзірленетін құрылғыны жобалауға арналған техникалық тапсырманы талдау және келісу; 

(ОН 17) 

- орындалған жұмыс бойынша ғылыми-техникалық құжаттаманы құрастыру; (ОН 18) 

- зерделенетін техникалық объектілерді пайдалану; (ОН 19) 

- жобаланатын құрылғылар мен жүйелерге қойылатын негізгі техникалық-экономикалық 

талаптарды тұжырымдау; (ОН 20) 

- ақпаратты беру, қабылдау және тарату жүйелерінің аппаратуралары мен 

құрылғыларының қазіргі заманғы элементтік базасында әзірлеу және жобалау; (ОН 21) 

- ақпараттық технологиялармен байланысты аралас бағыттарда телекоммуникация 

теориясының әдістерін қолдану; (ОН 22) 

- электронды және компьютерлік жүйелер мен желілердегі жұмыстар; (ОН 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Пәндер туралы мәліметтер 

 

 Пәннің атауы Курс/к

вартал 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Кр Қалыптас 

тырылаты

нқұзырет 

тер 

Пререквизи

ттер 

Постреквиз

иттер 

 Жалпы білім беретін пәндер циклы ЖОО компоненті (51 кр) 

 Қазақстанның 
қазіргі тарихы 

1/2  Оның қазақстандық бірегейлікті, 
халықтың өзін-өзі тануын 

нығайтудағы, жаңа мыңжылдықтағы 

интеллектуалдық серпіліс 

қажеттілігімен байланысты міндеттерді 
іске асырудағы орасан зор рөлімен 

шартталған. Қазақстандық қоғамның 

алға қойған мақсаттарын табысты іске 
асыру үшін рухани және идеялық өзегі 

болуға тиіс, бұған қоғамдық сананы 

жаңғырту тетіктерін ашатын және 
рухани мәдени дәстүрлердің 

сабақтастығына негізделген "Рухани 

жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді. 

5 ЖҚ  2  
ЖҚ   6  

ЖҚ  5  

ЖҚ  4  

Орта 
мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 
бағдарлама

мен 

анықталған 
білім 

Философия 

 Философия 1/3 Оны оқып-үйрену барысында 
студенттер философияның даму 

кезеңдері, қазақ философиялық 

ойының ерекшеліктері туралы білім 
алады, философияның негізгі 

проблемаларымен, ұғымдарымен және 

категорияларымен танысады. 

Қазіргі заманғы маман даярлау 
жүйесіндегі философияның рөлі оны 

зерттеу объектісімен анықталады, ол 

адам және оның табиғатпен және 
қоғаммен қарым-қатынасы. Ол 

адамның дүниетанымдық, 

адамгершілік және мағыналық өмірлік 

бағдарларын қалыптастырады. 

5 ЖҚ  2,  
ЖҚ 1,  

ЖҚ  20,  

ЖҚ  3,  

ЖҚ  7,  

ЖҚ  13,  

ЖҚ  14  

Қазақстанн
ың қазіргі 

тарихы 

Саясаттану 
және 

әлеуметтан

у 

 Шет тілі 1/3 

1//4 

2/1  
2/2 

Студенттердің коммуникативтік, 

когнитивтік, ақпараттық, әлеуметтік-

мәдени, кәсіби және жалпы мәдени 
құзыреттерін кешенді дамытуға 

бағытталған. пәндер айқын, өйткені 

шет тілін білу университеттегі барлық 

мамандарды кәсіби даярлаудың 
ажырамас бөлігі болып табылады. Шет 

тілін үйренудің ерекшелігі-оның 

пәнаралық интегративті негізде 
құрылатындығы. 

10 ЖҚ  1  

ЖҚ  3  

ЖҚ  18 
ЖҚ 17 

ЖҚ  16  

Орта 

мектептер 

мен 
колледждер

ге арналған 

бағдарлама

мен 
анықталған 

білім 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 
оқыту 

бағдарлама

лары 

Ағылшын 
тілінде 

ауызша 

және 
жазбаша 

сөйлеу 

практикас
ы 



 

 Қазақ (орыс) 

тілі 

1/1 

1/2 

Қазақ тілі рухани жаңғырудың 

жалпыұлттық идеясы аясында тіл 
үйренудің жаңа форматына және 

студенттердің әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған. 
Орыс тілі - бұл бағдарлама Үштілділік 

мемлекеттік бағдарламаларын іске 

асыру және ұлттық сананы рухани 
жаңғырту контексінде тұлғааралық, 

әлеуметтік, кәсіби, мәдениетаралық 

қарым-қатынас салаларында орыс 
тілінде когнитивті және 

коммуникативтік қызметті жүзеге 

асыруға қабілетті білім алушының 

тілдік тұлғасын дамытуға арналған. 

10 ЖҚ  1  

ЖҚ  3  
ЖҚ  18 

ЖҚ  17  

ЖҚ 16  

Орта 

мектептер 
мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарламад
а 

айқындалға

н білім 

Шет тілі 

Саясаттану 
және 

әлеуметтан

у 

 Ақпараттық-

коммуникация

лық 
технологиялар 

1/3 Рухани жаңғырудың жалпыұлттық 

идеясы шеңберінде студенттердің 

әлеуметтік-гуманитарлық 
дүниетанымын қалыптастыруға және 

тілді үйренудің жаңа форматына, 

цифрлық жаһандану дәуіріндегі 

заманауи ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың 

маңыздылығына, жаңа "цифрлық" 

ойлауды қалыптастыруға, әртүрлі 
қызмет түрлерінде заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану білімі мен 

дағдыларын меңгеруге бағытталған, үш 
тілде (қазақ, орыс және ағылшын) 

когнитивті және коммуникативтік 

қызметті жүзеге асыруға қабілетті 
білім алушының тілдік тұлғасын 

дамытуға арналған., ағылшын тілі) 

тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби, 
мәдениетаралық қарым-қатынас 

салаларында. 

5 ЖҚ  1   

ЖҚ 4   

ЖҚ 19 
 

Орта 

мектептер 

мен 
колледждер

ге арналған 

бағдарламад

а 
айқындалға

н білім 

Робототехн

ика 

3D 
модельдеу 

 Саясаттану 

және 
әлеуметтану 

1/4 Курс студенттерге қоғамның саяси 

саласы туралы, саясат пен басқарудың 
өзара байланысы мен өзара әсері 

туралы түсінік береді 

Бұл курс қоғамды түсіну және 
әлеуметтік даму үшін әлеуметтануды 

оқытудан тұрады 

5 ЖҚ  6  

ЖҚ  11 
 

Мәнгілік ел 

Религиоведе
ние 

Мәдениетт

ану 

 Психология 1/4 Курс басқару психологиясының 

әртүрлі тұжырымдамаларымен, негізгі 
ұғымдарымен, заңдылықтарымен 

таныстырады 

 ЖҚ  6,  

ЖҚ  8,  
ЖҚ  10,  

ЖҚ  12  

ҚР 

этносаясаты 
және 

ұлтаралық 

қатынастар 

Мәдениетт

ану  

 Мәдениеттану 2/1 Курс мәдениеттану туралы қажетті 
білімді қалыптастырады, халықтар 

мәдениеттерінің өзіндік ерекшелігін 

түсінеді 

3 ЖҚ  6  
ЖҚ 9 

ЖҚ 15 
 

Психология 
Саясаттану 

және 

әлеуметтану 

Шет тілі 

 Дене 

шынықтыру 

1/1 

1/2 

1/3 

Курс студенттердің дене тәрбиесінің 

негізгі міндеттерін шешуді қамтамасыз 

етеді, бақылау жаттығулары мен 

8 ЖҚ  1   

ЖҚ  6 

ЖҚ  20   

Орта 

мектептер 

мен 

 



 

1/4 нормативтерді тапсыруды 

қарастырады. 

 колледждер

ге арналған 
бағдарламад

а 

айқындалға

н білім   

  /Комп

онент 

по 

выбор

у (5 

кр)  

 ҚР этносаясаты 
және 

ұлтаралық 

қатынастар 

1/1 Курстың қысқаша сипаттамасы: "ҚР 
этносаясаты және ұлтаралық 

қатынастар" пәнін оқыту: студентте 

ұлтаралық қатынастарды құқықтық 
реттеу саласындағы мемлекет қызметі 

туралы неғұрлым терең теориялық 

білімді қалыптастыру; нормативтік 

және құқықтық актілермен жұмыс 
істеу дағдыларын, қоғам өміріндегі 

этникалық, ұлтаралық экономикалық, 

саяси және өзге де процестерді талдау 
және олардың ҚР Қауіпсіздік 

теориясын қалыптастыру процесінде 

көрініс табуы. 

 

 

 

 

 

 

5 

ЖҚ  2 

ЖҚ  5 

Орта 
мектептер 

мен 

колледждер
ге арналған 

бағдарламад

а 

айқындалға
н білім   

Мәдениетт
ану 

Психологи

я 

 Мәнгілік ел 1/1    "Тәрбие", "Этникалық тәрбие", 
"Ұлттық тәрбие" ұғымдарының мәні. 

Ұлттық тәрбие идеалы контексінде 

болашақ мамандардың ұлттық 
тәрбиесін өзектендіру. "Мәңгілік Ел" 

ұлттық идеясының үш құрамдас бөлігі 

контексінде болашақ мамандардың 

ұлттық сана-сезімін қалыптастыру 
моделі. "Мәңгілік Ел" ұлттық идеясы-

ұлттық тәрбиенің әдіснамалық негізі. 

ЖҚ  2 

ЖҚ  5 

ЖҚ  6 

Орта 
мектептер 

мен 

колледждер
ге арналған 

бағдарламад

а 

айқындалға
н білім   

Саясаттану 
және 

әлеуметтан

у 
Психологи

я 

 Өлкетану 1/1 Курстың қысқаша сипаттамасы: 
дінтануды зерттеу-адамзаттың бай 

мәдени мұрасымен танысу. Адамның 

ғаламның ғылыми, философиялық 

және діни суреттері, адам өмірінің 
мақсаты мен мәні, білімі мен олардың 

ХХІ ғасырдағы жұмыс істеу 

ерекшеліктері туралы идеялары 
адамдардың ақыл-ойының дамуындағы 

негізгі тенденциялар. Бұл өз кезегінде 

қоғам дамуының маңызды элементі 
болып табылады 

ЖҚ  2 

ЖҚ  5 

ЖҚ  6 

Орта 
мектептер 

мен 

колледждер

ге арналған 
бағдарламад

а 

айқындалға
н білім   

Мәдениетт
ану 

Психологи

я  

 ЖОО компоненті базалық пәндер циклі (56кр) 



 

 Математика 1/1 

1/2 

Пәнді оқу міндеті логикалық ойлауды, 

математикалық Түйсікті дамыту, 
қолданбалы сипаттағы есептерді 

шешуде зерттелген математикалық 

әдістерді қолдана білу. Математикалық 

мәдениетті тәрбиелеу және әдебиетпен 
өз бетінше жұмыс жасай білу. 

Пәнді оқу міндеті логикалық ойлауды, 

математикалық Түйсікті дамыту, 
қолданбалы сипаттағы есептерді 

шешуде зерттелген математикалық 

әдістерді қолдана білу. Математикалық 
мәдениетті тәрбиелеу және әдебиетпен 

өз бетінше жұмыс жасай білу. 

6 ЖҚ  8 

КҚ 1 
 

Орта 

мектептер 
мен 

колледждер

ге арналған 

бағдарламад
а 

айқындалға

н білім 

Физика 

Мамандық
қа кіріспе 

 Физика 2/1 «Физика» пәні жоғары техникалық 

мектеп түлектерінің инженерлік-
техникалық қызметіне теориялық 

дайындықтың негізі болып табылады, 

физикалық заңдар әлемінде жұмыс 
істейтін инженерге қажет физикалық 

білімнің өзегі болып табылады. 

5 ЖҚ 8 

КҚ1 
 

Орта 

мектептер 
мен 

колледждер

ге арналған 
бағдарламад

а 

айқындалға

н  білім 

Электротех

никаның 
теориялық 

негіздері 

Электр 
тізбектерін

ің 

теориясы 

 Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениет 
негіздері 

2/2  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері" пәнін оқу кезінде 

сабақтың әртүрлі нысандары 

қолданылады: дәріс, семинар, кейс-
стади, дебаттар, миға шабуыл, коучинг, 

копинг-стратегия, тренинг және басқа 

да интерактивтік және оқыту әдістері. 
Мамандықтың ерекшеліктері мен оқу 

траекториясын ескере отырып, 

ерекшеліктерді зерттеу нысаны мен 
әдістері. 

3 ЖҚ  2 
 

Саясаттану 

және 

әлеуметтану 

Мәдениетта
ну 

Психология 

 

 Мамандыққа 

кіріспе 

1/4 Студенттерде мұнай-газ кәсіпшілігі 

саласы бойынша оған кейінгі пәндерді 

оқу үшін қажетті базалық білім 
негіздерін қалыптастыру және мұнай 

бейінінің жұмысшы мамандығын алуға 

ықпал ету. 

4 ЖҚ 11 

БК 2 

БҚ 25  

Математика Электротех

никаның 

теориялық 
негіздері 

 Оқу (танысу) 
іс-тәжірибе / 

Учебно-

ознакомительн
ая практика  

1/4 Студенттерді өндірістік ортамен 
алғашқы таныстыру және 

кәсіпорында (ұйымда) өндірістік 

процестерді ұйымдастыру; 
студенттерді кәсіби қызметке бейімдеу; 

студенттердің зерттеу және зерттеу 

үшін объектілерді (өнімдерді, 
процестерді, жұмыстарды және т.б.) 

таңдауы. 

1 ЖҚ  9 

ЖҚ 11  

ЖҚ  13  

БҚ 16, БҚ 
21, БҚ 22  

 

Мамандыққ
а кіріспе 

Өндірістік 
тәжірибе 

 Электротехник

аның 
теориялық 

негіздері 

2/2 Осы пәнді оқу нәтижесінде студент 

электр құрылғыларын ауыстыру 
схемаларын есептеу және талдау 

әдістері бойынша теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды алуы керек. 

5 БҚ 2 

КҚ 6 
 

Мамандыққ

а кіріспе  
Электр 

тізбектеріні

ң теориясы 

Құрылғыла

р 
схемалары

ның 

электроник
асы және 

аналогты 

жүйелері 



 

Радиотехн

ика және 
телекомму

никация 

негіздері 

 Электр 
тізбектерінің 

теориясы 

2/1 Электротехника, Радиотехника, Электр 
байланысының даму тарихы. Электр 

тізбектері мен сигналдар теориясының 

(ЭТТ) дамуына айтарлықтай үлес 
қосқан ғалымдар.  ЭТТ  курсының 

міндеттері; оның негізгі техникалық 

курстардағы рөлі;  ЭТТ ның басқа 

техникалық пәндермен байланысы. 

5 БҚ 4 
БҚ 6 

КҚ 4 

КҚ 7 

Электротехн
иканың 

теориялық 

негіздері 

Электрмаг
ниттік 

толқындар

дың берілу 
теориясы 

 Электрлік 

байланыс 

теориясы 

2/2 Пәнді оқу физика, математика, электр 

тізбектері теориясы, Электрондық 

техника саласындағы білімге 
негізделеді, сондықтан сабақтас 

пәндерді оқуда қолданылатын 

терминология мен белгілердің бірлігін 

сақтау керек. 

5 БҚ 5 

БҚ 16 

КҚ 5 

КҚ 6 

Электротехн

иканың 

теориялық 
негіздері 

Физика 

Телекомму

никация 

жүйелерін 
модельдеу 

 Өндірістік 

тәжірибе 1 

2/4   Мұнай-газ саласында білікті 

мамандарды даярлаудағы оқу 

процесінің ажырамас бөлігі. Оқу 
сабақтарының бұл түрін студенттер өз 

мамандықтарына сәйкес келетін 

кәсіпорындар мен мекемелерде өтеді. 

Әр студент үшін практикадан өту 
орнын кафедра белгілейді, бірақ кейде 

студенттер кәсіпорынды өздері таңдай 

алады. 

5 ЖҚ 9  

ЖҚ 11 

ЖҚ 13   
БҚ 21  

БҚ 22  

Оқу-танысу 

тәжірибесі 

Өндірістік 

тәжірибе 2 

 Телекоммуника

циялық 

жүйелердегі 

ақпаратты 
қорғау 

3/2 Студенттердің телекоммуникациялық 

жүйелерде ақпаратты қорғау жүйелерін 

құрудың және практикалық 

қолданудың теориялық негіздері 
туралы білімдерін қалыптастыру. Пән 

студенттерде деректерді қорғаудың 

принциптері, әдістері мен құралдары 
туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға 
бағытталған. 

5 БҚ 16  

КҚ 7 

Телекоммун

икация 

жүйелерін 

модельдеу 

Бағыттауш

ы 

байланыс 

жүйелері 

 Телекоммуника
циялық 

жүйелердің 

сенімділігі 

3/1 Радиоэлектрондық және 
телекоммуникациялық құралдар мен 

жүйелерді, компьютерлік желілер мен 

жүйелерді жобалаудың қазіргі заманғы 
әдістерін тереңдете зерделеу; 

радиотехника мен 

телекоммуникацияның құрылғылары 
мен желілерін, микропроцессорлық 

жүйелерді әртүрлі қолдану үшін 

әзірлеу және жобалау әдістері туралы 

білімді қалыптастыру; 
радиотехникалық, 

телекоммуникациялық жүйелердің 

объектілері мен процестерін ғылыми-
зерттеу, модельдеу дағдыларын 
тұжырымдау; 

5 БҚ 2 
БҚ 3 

КҚ 5 

КҚ 7 

Радиотехни
ка және 

телекоммун

икация 
негіздері 

Электрмагн

иттік 
толқындард

ың берілу 

теориясы 

Радиоэлект
рондық 

құрылғыла

рды 
электрмен 

қоректенді

ру 



 

 Электрмагнитті

к 
толқындардың 

берілу 

теориясы 

2/3 Студенттердің әртүрлі ортада, 

электромагниттік энергияны беру 
желілерінде және микротолқынды 

және оптикалық диапазондағы 

сызықтық құрылғыларда болатын 

электромагниттік процестер 
теориясының негіздерін игеруі. 

5 

 
БҚ 18 

БҚ 19  
БҚ 20  

КҚ 4 

Ұялы 

байланыс 

Сандық 

байланыс 
технология

сы 

Электронд

ық және 
өлшеу 

негіздері 

 Өндірістік 
тәжірибе 2 

3/4 Мамандарды даярлаудың бір бөлігі 
болып табылады және білім беру 

ұйымдарында оқу процесінде алынған 

білімді бекітуге, практикалық 

дағдыларды игеруге және озық 
тәжірибені игеруге бағытталған 

5 ЖҚ 9  
ЖҚ 13 

БҚ 21 БҚ 

22  

Өндірістік 
тәжірибе 1 

  

 Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр) 

 Робототехника  3/1 

 

Бұл жүйелік ойлаудың берік негізін 

қалайтын құрал, информатика, 
математика, физика, сызу, технология, 

жаратылыстану ғылымдарын ғылыми-

техникалық шығармашылықпен 
біріктіру. Робототехника сабақтары 

болашаққа жақсы негіз береді, 

балалардың ғылыми-техникалық 
шығармашылыққа деген 

қызығушылығын тудырады. 

5 ЖҚ 4 

ЖҚ 12 БҚ 

10  

Ақпараттық

-
коммуникац

иялық 

технологиял
арФизика 

Электротех

никаның 
теориялық 

негіздері 

Байланыс 
жүйелерінд

егі 

желілерді 
жобалау 

 3D модельдеу «3D модельдеу» пәні білім алушыларда 

кеңістіктік модельдерді құру саласында 
зияткерлік және практикалық 

құзыреттерді қалыптастыру, үш 

өлшемді модельдеу бойынша 
маманның негізгі кәсіби дағдыларының 

элементтерін игеру үшін негізделген. 

Оқушыларды модельдерді құрастыру 

негіздеріне оқыту және оларды 
модельдеу принциптерімен таныстыру. 

ЖҚ 4 

ЖҚ 12 

ЖҚ 10 

Ақпараттық

-
коммуникац

иялық 

технологиял
ар 

Физика 

Электротех

никаның 
теориялық 

негіздері 

Байланыс 
жүйелерінд

егі 

желілерді 

жобалау 

 Инжиниринг  Курстың қысқаша сипаттамасы: 

инжинирингтің қазіргі заманғы 
қағидаттарын (әдістерін) зерделеу, оған 

қойылатын талаптарды 

қанағаттандыратын сенімді, сапалы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді құру 
үшін теориялық негізді қалыптастыру; 

студенттерде IT-инжинирингтің осы 

қағидаттарын қолдану қажеттілігін 
түсінуді қалыптастыру. 

ЖҚ 4:  

ЖҚ 12:  
БҚ 10  

Ақпараттық

-
коммуникац

иялық 

технологиял

ар 
Физика 

Электротех

никаның 
теориялық 

негіздері 

Байланыс 

жүйелерінд
егі 

желілерді 

жобалау 

 Телекоммуника

ция 

саласындағы 
кәсіпкерлік 

2/3 Кәсіпкерлік құрылымдардың 

экономикалық, ұйымдастырушылық 

және құқықтық қатынастарының 
жүйесі ретінде кәсіпкерлік теориясы 

мен практикасын зерделеу негізінде 

кәсіпкерлік қызметтің практикалық 
дағдыларын алу болып табылады. 

5 ЖҚ1  

ЖҚ 5 ,  

ЖҚ  6,  
ЖҚ  12,  

ЖҚ  13, 

БҚ 7, БҚ 

15 
  

Мектептің 

экономикал

ық пәндері 

IP 

телефония 

Байланыс 
жүйелерінд

егі 

желілерді 
жобалау 



 

 Салықтар және 

салық салу 

Студенттердің Қазақстанда 

қолданылатын салық салу жүйесінің 
теориялық және әдіснамалық 

негіздерін білуін және салық сомасын 

есептеу мен төлеу, салық төлеушінің 

бюджетке салық салуы бойынша 
практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған. 

ЖҚ 1 

ЖҚ 5  

ЖҚ12 ЖҚ  

13 

БҚ 7  

БҚ 15 

Мектептің 

экономикал
ық пәндері 

IP 

телефония 
Байланыс 

жүйелерінд

егі 

желілерді 
жобалау 

 Бизнесті 
жоспарлау 

Бизнес-жоспар өндірісті дамыту 
мүмкіндіктері, тауарларды нарықта 

жылжыту мүмкіндіктері, мүмкін 

болатын кірістер, кәсіпорын қызметінің 

негізгі қаржылық - экономикалық 
нәтижелері туралы объективті түсінік 

береді, тәуекел аймақтарын анықтайды 

және оларды төмендету жолдарын 
ұсынады. 

ЖҚ 1 
ЖҚ  ЖҚ6 

ЖҚ12  

ЖҚ  13 

БҚ 7  
БҚ 15 

Мектептің 
экономикал

ық пәндері 

IP 
телефония 

Байланыс 

жүйелерінд

егі 
желілерді 

жобалау 

 Кәсіпкерлік 

құқық  

Кәсіпкерліктің нормативтік және 

құқықтық негізі. Кәсіпкерлік құқық 

субъектілері олардың жіктелуі және 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің 

құқықтық мәртебесі. Кәсіпкерлік 

қызметті лицензиялау. Бәсекелестіктің 
құқықтық кепілдіктері. Тану ұғымы 

және мәмілелер түрлері. Кәсіпкерлер 

тауар айналымында қолданатын негізгі 

шарттар.  

ЖҚ  1 

ЖҚ5  

ЖҚ 6 

ЖҚ12 ЖҚ  

13 

БҚ 7  
БҚ 15 

Мектептің 

экономикал

ық пәндері 

IP 

телефония 

Байланыс 
жүйелерінд

егі 

желілерді 
жобалау 

 Аналогтық 

электроника 

2/4 

 

Аналогтық электроника пәні уақыт 

бойынша үздіксіз сигналдарды 

қалыптастыратын және өңдейтін 
құрылғыларды зерттейді. 

5 

 
БҚ 13: 

БҚ 16:  

КҚ 4 

КҚ 6 

Мектептің 

экономикал

ық пәндері  

Электронд

ық және 

өлшеу 
негіздері 

 Телекоммуника

ция жүйелері 

мен 
құрылғыларын 

электрмен 

қоректендіру 

Электрлік және магниттік тізбектерді 

есептеу заңдары мен әдістері, олардағы 

процестер, сондай-ақ электр 
құрылғыларының құрылымы мен 

жұмыс принципі қарастырылады. 

Пәнді оқу өндірістік электр 
жабдықтарын жобалау, монтаждау 

және пайдалану мәселелерін шешуде 

электр құрылғыларын сауатты 

пайдалану бойынша мамандарды 
теориялық және практикалық 

даярлауды қамтамасыз етеді. 

БҚ 13: 

БҚ 16: 

КҚ 4 

КҚ 6  

Электр 

тізбектеріні

ң теориясы 
Электрмагн

иттік 

толқындард
ың берілу 

теориясы 

Электронд

ық 

құрылғыла
рды 

электрмен 

қоректенді
ру 

IP 

телефония 

 Радиотехника 
және 

телекоммуника

ция негіздері 

Студенттерге сигналдарды 
қалыптастыру, беру, қабылдау және 

өңдеудің ақпараттық жүйелері мен 

құрылғыларын құру әдістері мен 

негіздерін үйрету. Бұдан басқа, 
студенттерді телекоммуникациялық 

жүйелер мен желілерді құрудың негізгі 

тұжырымдамаларымен, модельдерімен 
және қағидаттарымен, олардың 

дамуының қазіргі заманғы 

үрдістерімен және телекоммуникация 
саласындағы стандарттарымен 

таныстыру қажет. 

БҚ 6 
БҚ 16  

КҚ 4 

КҚ 6 

Электрлік 
байланыс 

теориясы 

Ұялы 
байланыс 

Бағыттауш

ы 

байланыс 
жүйелері 

 Электрондық 3/1 Әртүрлі электр өлшегіш және 5 БҚ 6 Аналогтық Байланыс 



 

және өлшеу 

негіздері 

 радиоөлшегіш аспаптардың әрекет ету 

қағидаттары мен құрылғысына, 
олардың негізгі метрологиялық 

қасиеттеріне, қолдану әдістемесіне, 

бақылау нәтижелерін өңдеуге; өлшегіш 

түрлендіргіштердің негізгі түрлерін 
есептеудің физикалық негіздеріне, 

теориясына, әдістеріне, сондай-ақ 

ақпараттық-өлшеу жүйелерінің негізгі 
түрлерінің және олардың бөліктерінің 

негізгі құрылымдарына, жұмыс 

алгоритмдеріне және сипаттамаларына 
қатысты білім алу болып табылады. 

БҚ 16  

КҚ 10 

электроника желілері 

және 
коммутаци

я жүйелері 

 Телекоммуника

циядағы 

арнайы 
өлшемдер 

Телекоммуникациялық жүйелер мен 

компьютерлік желілердің жұмыс 

істеуінің негізгі принциптерін түсіну; 
студенттердің телекоммуникациялық 

жүйелер мен компьютерлік желілерді 

зерттеу әдістерін меңгеру; 
студенттердің телекоммуникациялық 

жүйелер мен компьютерлік желілердің 

математикалық модельдерін жасау 

дағдыларын қалыптастыру. 

БҚ 2: 

БҚ 3: 

КҚ 10 

Аналогтық 

электроника 

Компьютерл
ік 

модельдеу 

Радиоэлект

рондық 

құрылғыла
рды 

электрмен 

қоректенді
ру 

 IP телефония 3/2 

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

заманауи сандық желілерді құру 

әдістері. Сөйлеу сигналын пакеттік 

беру. IP-телефония. Телекоммуникация 
желілері арқылы бейнені беру үшін 

қолданылатын стандарттар. Дыбыс 

және бейне сигналдарын қысу. Сөйлеу 
және бейне беру технологияларының 

эволюциясы және конвергенциясы. 

 

 

 

5 
 

БҚ 16   

КҚ  8 

КҚ  11 

Телекоммун

икация 

жүйелері 

мен 
құрылғылар

ын 

электрмен 
қоректендір

у 

Бағыттауш

ы 

байланыс 

жүйелері 

 Ұялы байланыс Студенттердің әртүрлі байланыс 

қызметтерін ұсынатын заманауи ұялы 
байланыс жүйелерін құру 

ерекшеліктерін, сондай-ақ ұялы 

байланыс жүйелерінің негізгі 
стандарттарын зерттеуі. 

БҚ 16 

КҚ  8 

КҚ 11  

Электрмагн

иттік 
толқындард

ың берілу 

теориясы 

Радиотолқ

ындарды 
тарату 

теориясы 

 Бейне 

байланыс   

Студенттердің әртүрлі байланыс 

қызметтерін ұсынатын қазіргі заманғы 

ұялы байланыс жүйелерін құру 
ерекшеліктерін, сондай-ақ ұялы 

байланыс жүйелерінің негізгі 

стандарттарын зерттеуі 

БҚ 16   

КҚ  8 

КҚ 10 

Моделирова

ние систем 

телекоммун
икаций 

Талшықты 

оптикалық 

тарату 
жүйесi 

 Телекоммуника

цияны 

жүйелерін 

модельдеу 

2/4 Студенттер телекоммуникациялық 

жүйелерді жобалау мен зерттеуде 

қажетті операцияларды зерттеу, 

статистикалық өңдеу және деректерді 
талдау әдістерін үйренеді. Пәннің 

міндеттері-жүйелерді модельдеудің 

негізгі принциптерін, деректерді 
жинау, өңдеу және талдаудың 

статистикалық әдістерін, 

Телекоммуникациядағы регрессиялық 
және оңтайландыру модельдерін құру 

және талдау әдістерін зерттеу. 

5 БҚ 2 

БҚ 3  

БҚ 19 

КҚ  7 

Радиотехни

ка және 

телекоммун

икациялар 
негіздері 

Радиоэлект

ронды 

құрылғыла

рды 
электрлік 

қоректенді

ру 

 Компьютерлік Пәннің қысқаша сипаттамасы: білім БҚ 2 Электрлік Көпканалд



 

модельдеу алушыларда ақпараттандырудың 

техникалық құралдарының теориялық 
және практикалық негіздері, олардың 

сипаттамалары, құрылғының 

ерекшеліктері және басқару 

принциптері туралы білімдерін 
қалыптастыру, сондай-ақ әртүрлі 

физикалық объектілерді модельдеу 

қабілетін қалыптастыру. 

БҚ 3 

КҚ 7 
КҚ 6 

байланыс 

теориясы/ 

ы тарату 

жүйелері 

 Электрондық 

құрылғыларды 

электрмен 

қоректендіру 

3/2 

 

Студенттердің электроника және 

схемотехника саласында білім алуы, 

жартылай өткізгіш және 

оптоэлектрондық аспаптардың 
физикалық қасиеттерін, жұмыс істеу 

принциптерін, жұмыс режимдерін, 

негізгі сипаттамалары мен 
параметрлерін, диодтардың, биполярлы 

және далалық транзисторлардың қосу 

схемалары мен математикалық 
модельдерін, аналогтық схемаларды 

құру принциптерін зерделеу 

5 БҚ 19  

БҚ 20 

КҚ 4 

КҚ 5 
 

Компьютерл

ік 

модельдеу 

Оптикалық 

байланыс 

құрылғыла

ры 

 Радиоэлектрон

дық 
құрылғыларды 

электрмен 

қоректендіру 

Импульстік кернеу 

тұрақтандырғыштары. Импульстік 
жүктемесі бар түзеткіштер және 

модуляторлар. Жұмыс принципі, 

энергия сақтау және коммутатор түрі 

бойынша жіктеу. Сыйымды, 
индуктивті энергия сақтағышы бар, 

ұзын сызық, Схема және сипаттама 

түрінде сақтағышы бар модуляторлар. 

БҚ 19  

КҚ 4 

КҚ 6 

Робототехни

ка 
Электрлік 

тiзбектер 

теориясы 

Көпарналы 

телекомму
никациялы

қ жүйелер 

 Байланыстың 

бағыттаушы 

жүйелері 

3/3 Телекоммуникациялардың бағыттаушы 

жүйелерінің (көзден алушыға ақпарат 

жеткізетін электромагниттік 

толқындардың энергиясын 
бағыттайтын жүйелерінің) құрылуы 

мен жұмыс істеуінің теориялық 

негіздерін меңгеру; олардың 
сипаттамалары мен параметрлерін 

өлшеу және талдаудың практикалық 

дағдыларын меңгеру; әртүрлі жиілік 
диапазондарындағы бағыттаушы 

жүйелердің негізгі сыныптарымен, 

базалық конструкцияларымен, 

қолданылу салаларымен және жұмыс 
істеу ерекшеліктерімен танысу 

5 

 
БҚ11 

БҚ18  

КҚ 7 

КҚ 8 

Ұялы 

байланыс 

Радиоэлектр

ондық 
құрылғылар

ды 

электрмен 
қоректендір

у 

Сандық 

тарату 

негіздері 

 Байланыс 

жүйелеріндегі 
желілерді 

жобалау 

Пән "Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация" мамандығының 
студенттеріне арналған және 

студенттерді әртүрлі мақсаттағы 

ақпаратты беру жүйелерін құру 

әдістерімен, олар қолданылатын 
диапазондармен, жиілік 

диапазондарымен, жобалау 

әдістемелерімен, жұмыс 
принциптерімен, сапа көрсеткіштерін 

бағалаумен таныстыруды мақсат етеді. 

БҚ 19 БҚ 

20 

КҚ 7 

КҚ 8 

 

Оқу-танысу 

практикасы 

Көпканалд

ы тарату 
жүйелері 



 

 Радиотолқында

рды тарату 
теориясы 

3/3 

 

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді 

Микропроцессорлық техника 
саласында радиотехника мен 

телекоммуникацияда қолданылатын 

типтік микропроцессорлық 

электрондық схемаларды талдау, 
синтездеу және зерттеу білімдері мен 

іскерліктерін қалыптастыру түрінде 

теориялық және практикалық даярлау, 
микроконтроллерлердің 

бағдарламалық жасақтамасын әр түрлі 

мақсаттағы ендірілген жүйелердің 
элементтері ретінде әзірлеу бойынша 

білім мен дағдыларды қалыптастыру, 

сондай-ақ микропроцессорлық 

жүйелерді жобалау үшін өзіндік жұмыс 
пен өзін-өзі тәрбиелеуге оң уәждемені 

әзірлеу болып табылады. 

5 БҚ  19  БҚ  

20 

БҚ  11  БҚ  

18 

КҚ 6 

Мобильді 

байланыс 
Телекоммун

икациядағы 

арнайы 

өлшемдер 

Сандық 

байланыс 
технология

сы 

 Электромагнит
тік өрістер мен 

толқындар 

"Электромагниттік өрістер мен 
толқындар" пәнін игерудің мақсаты 

студенттерді электродинамика 

негіздеріне, әртүрлі ортада және 

олардың даму шекараларында 
электромагниттік толқындардың 

таралуының жалпы теориясына, 

бағыттаушы электродинамикалық 
жүйелердегі (резонаторлық, толқындық 

және баяулау жүйелері) 

электромагниттік толқындардың 

таралуының жалпы қасиеттеріне 
үйрету болып табылады. 

БҚ  11 БҚ  

18 

КҚ 10 

КҚ 11 

IP 
телефония 

Электронды 

және өлшеу 

техникасын
ың негіздері 

Антенна-
фидерлі 

құрылғыла

р және 

радиотолқ
ындарды 

тарату 

 Талшықты 

оптикалық 
тарату жүйесi 

"Талшықты-оптикалық беру жүйелері"  

ЖТ теориясы мен практикасы бойынша 
білім жүйесін қалыптастырудан, ЖТ 

және ЖТ талшықты-оптикалық 

байланыс желілерінің (ТОБЖ) 

параметрлерін өлшеу және бақылау 
кезінде қолданылатын аспаптардың 

жұмыс істеуінің негізгі әдістері мен 

қағидаттарын баяндаудан тұрады. 

БҚ 19 

КҚ  6  

Телекоммун

икациядағы 
арнайы 

өлшемдер  
Аналогты 

электроника 

Байланыс 

желілері 
және 

коммутаци

ялау 

жүйесі 

 Оптикалық 

байланыс 

құрылғылары 

Пән "Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация" мамандығының 

студенттеріне арналған және 

студенттерді оптикалық желілердің 
негізгі элементтерімен: оптикалық 

талшықтармен, оптикалық сәулелену 

көздерімен және қабылдағыштарымен, 
оптикалық трактілердің пассивті 

элементтерімен, шеткі тораптармен 

және ретрансляторлармен, заманауи 
технологиялармен оқытуды мақсат 

етеді. 

БҚ 19  БҚ 

20 

КҚ 6 

Электронды

қ 

құрылғылар

ды 
электрмен 

жабдықтау 

Аналогты 
электроника 

Байланыс 

жүйесінің 

негіздері 



 

 Автоматты 

коммутация 

Радиотаратушы құрылғыларды құру 

және радиосигналдарды қалыптастыру 
принциптері; радиоқабылдағыш 

құрылғыларды құру және 

радиосигналдарды өңдеу принциптері; 

байланыс арналары мен трактілерінің 
сапалық сипаттамалары; заманауи 

байланыс жүйелерін құру принциптері 

зерттеледі 

БҚ  2 

БҚ  3 
КҚ 4 

КҚ 5 

Электронды

қ және 
өлшеу 

техникасын

ың негіздері 

Телекомму

никациядағ
ы арнайы 

өлшемдер   

 Сандық 

байланыс 

технологиясы 

Бұл студенттердің дискретті 

хабарламаларды беру және тарату 

ерекшеліктерін зерттеуі. Зерттеу 

жалпы заңдар, ұсыныстар, хаттамалар 
және ақпаратты өңдеу, беру және 

қорғау процедуралары, жабдықтың 

құрылымдық заманауи үлгілерін 
сипаттау деңгейінде жүзеге 

асырылады. 

Телекоммун

икацияны 

жүйелерін 

модельдеу 

Телекомму

никацияла

рдағы ЭЕМ 

желілері 

 Сымсыз 

байланыс 
технологиясы 

Сымсыз байланыс жүйелерінің 

сипаттамалары, стандарттар мен 
Қолданылатын жабдықтың негізгі 

сипаттамалары, сондай-ақ сымсыз 

байланыстың теориялық негіздері 
сымсыз байланыс технологиясын 

зерттегеннен кейін студент білуі керек 

барлық мәселелерді толығымен 

қамтиды. 

БҚ 19  БҚ 

20 

КҚ 6 

КҚ 10 

 

Талшықты 

оптикалық 
тарату 

жүйесi 

Телекомму

никациядағ
ы арнайы 

өлшемдер   

 Телекоммуника

ция 

кәсіпорындары
нда жоспарлау 

және 

ұйымдастыру 

"Телекоммуникация кәсіпорындарында 

ұйымдастыру және жоспарлау" пәнін 

оқу – студенттерді ұйымдастыру 
саласындағы талдаудың негізгі 

ұғымдарымен, әдістерімен және 

жүйесімен таныстыру болып табылады. 

БҚ 20 

КҚ 6 

КҚ 7 

Электрмагн

иттік 

толқындард
ың берілу 

теориясы 

Сандық 

телефония 

 Телекоммуника
циялардағы 

ЭЕМ желілері 

4/1 
 

Пәнді оқытудың мақсаты 
студенттердің ЭЕМ және 

телекоммуникация желілерін құру, 

ұйымдастыру және жұмыс істеуінің 
негізгі принциптерін оқып-үйренуі 

болып табылады. Пәннің міндеті 

студенттердің мынадай білім алуы 

болып табылады: — ақпаратты беру 
және кодтау негіздері; — ЭЕМ және 

телекоммуникация желілерін құру 

және жұмыс істеу ерекшеліктері; — 
телекоммуникация жүйелері мен 

құралдары; — ЭЕМ желілерін 

аппараттық және бағдарламалық 
қамтамасыз ету; - ЭЕМ желілерінде 

және телекоммуникацияларда 

ақпаратты қорғау қағидаттары. 

3 БҚ  2 
БҚ  3  

БҚ 19  БҚ 

20 

КҚ 8 

КҚ 10 

Сымсыз 
байланыс 

технологияс

ы 

Бағыттауш
ы 

байланыс 

жүйелері 

 
 

 

 
 

Сандық беріліс 
негіздері 

Бұл пәнді игерудің мақсаты-сандық 
электрониканың теориялық және 

практикалық негіздерін, сандық 

құрылғыларды ұйымдастыру және 
олардың жұмыс істеу принциптерін 

зерттеу және оларды құру дағдыларын 

игеру. Нақты мысалдарда жиі 

БҚ 19 

КҚ  6 

КҚ  9 

Электронды
қ 

құрылғылар

ды 
электрмен 

қоректендір

у 

Байланыс 
желілері 

және 

коммутаци
я жүйелері 

Ұялы 

байланыс 



 

қолданылатын стандартты сандық 

схемалар және сандық құрылғыларды 
құру принциптері талқыланады. 

 Сандық 

электроника 

негіздері 

"Сандық  электроника негіздері" 

мынадай негізгі бөлімдерді қамтиды: 

цифрлық электроника жүйелерінің 
элементтері; байланыс арналары және 

олардың сипаттамалары; тар жолақты 

беру; жолақты модуляция және 
демодуляция; пәнді (модульді) игеру 

мақсаттары цифрлық құрылғыларды 

ұйымдастыру қағидаттарын зерделеу 

болып табылады. 

БҚ 19 

КҚ 6 

КҚ 10  

Бағыттаушы 

байланыс 

жүйелері 

Мобильді 

телекомму

никациялы
қ және 

цифрлық 

тарату 
жүйелері 

 Сандық 

телефония 

Пән "Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация" мамандығының 

студенттеріне арналған және сандық 
телефония теориясының негіздерін, 

сандық сүзгілерді талдау және 

синтездеу әдістерін және 

телекоммуникация және байланыс 
жүйелерінде сандық телефонияны 

қолданудың кейбір әдістерін зерттеуді 

мақсат етеді. 

БҚ 19 БҚ 

20 

КҚ 10 
 

Байланыс 

жүйелерінде

гі желілерді 
жобалау 

Сандық 

құрылғыла

р және 
микропроц

ессорлар 

 Бейіндік пәндер циклы ЖОО компоненті / таңдау компоненті  (60 кр) 

 Көпканалды 

тарату 

жүйелері 

3/4 Пәннің мақсаты - ақпаратты берудің 

сандық әдістері, көп арналы цифрлық 

беру жүйесін құру принциптері, 
аналогты-цифрлық және цифрлық-

аналогтық түрлендіргіштер, уақытша 

топ құру жабдықтары, сызықтық 
трактілер, шуылға төзімді және 

қорғалған ақпарат алмасудың негізгі 

принциптері мен заңдылықтары және 

оларды көп арналы сандық ақпарат 
беру жүйелерінде жүзеге асыру 

әдістері туралы білім беру. 

5 

 
БҚ  2 

БҚ 3 

БҚ 4 
КҚ 4 

Радиотолқы

ндарды 

тарату 
теориясы 

Байланыс 

желісі 

 Көліктік 
телекоммуника

циялық 

желілері 

"Көліктік телекоммуникациялық 
желілер" пәнін оқытудың мақсаты 

цифрлық тарату жүйелері (кәбілдік 

оптикалық, радио) негізінде іске 

асырылған көлік желілерін құрудың 
негізгі қағидаттарын білуді меңгеру; 

ақпаратты беру кезінде болып жатқан 

құбылыстардың мәнін, PDH, SDH, 
ATM, WDM, NGSDH, PON, MPLS 

техникалық құрылғыларының, 

аппаратуралары мен 

технологияларының әрекет ету 
принциптерін студенттерді меңгеру; 

ақпаратты цифрлық беруге қатысты 

проблемаларды, ТТҚ пайдалану 
дағдыларын дұрыс есептей, талдай 

және шеше білу болып табылады. 

БҚ 19  

БҚ 20 

КҚ 11 

IP 
телефония 

Көпарналы 
телекомму

никациялы

қ жүйелер 



 

 Дыбыстық 

және бейне 
сигналдарды 

компьютерлік 

редакциялау 

Мәтіндік құжаттарды өңдеу-кез-келген 

компьютерде және кез-келген 
операциялық жүйеде жиі орындалатын 

жұмыстардың бірі. Тесттерді дайындау 

үшін компьютерлерді қолданудың 

тиімділігі мәтіндік құжаттарды 
өңдеудің көптеген қолданбалы 

бағдарламаларын жасауға әкелді. 

Мұндай бағдарламаларға мәтіндік 
редакторлар мен баспа жүйелері кіреді. 

Мұндай бағдарламалық құралдарды 

әзірлеу құжаттардың әртүрлі 
түрлерімен (баспа басылымдарымен, 

баяндамалармен, диссертациялармен, 

рефераттармен және т.б.) жұмысты 

жеңілдетуге ұмтылуға негізделген. 

БҚ  10  

КҚ 7 

КҚ 11 

Электронды 

және өлшеу 
техникасын

ың негіздері 

Антенна-

фидерлі 
құрылғыла

р және 

радиотолқ

ындарды 
тарату 

Байланыс 

желісі 

 Телекоммуника

циядағы өлшеу 

әдісітері мен 
құралдары 

«Телекоммуникациялық жүйелердегі 

өлшеу әдістері мен құралдары» 

«бакалавриаттың» электрбайланыс 
теориясы, «есептеу техникасы», 

«дискретті хабарламаларды беру», 

«Көп арналы тарату жүйелері», 

«байланыс желілері», «Метрология, 
стандарттау және сертификаттау» 

пәндеріне негізделеді. Шектес 

пәндер: «цифрлық тарату жүйелері», 
«цифрлық коммутация», «талшықты-

оптикалық беру жүйелері». 

БҚ  2 

БҚ  3 

БҚ 4 

КҚ 10 

КҚ 11 

 

Телекоммун

икациядағы 

арнайы 
өлшемдер   

Байланыс 

желілері 

және 
коммутаци

ялау 

жүйесі 

 Байланыс 

жүйесінің 
негіздері 

4/1 

 

Негізгі екпін радиобайланыс жүйесіне 

жасалған. Модуляция мен 
манипуляцияның әртүрлі түрлері бар 

хабарламаларды қабылдау/беру 

мәселелері баяндалады. Ақпаратты 
шуылға қарсы кодтауға назар 

аударылады. Оқу құралының мақсаты-

студенттерге радиостанциялар мен 

басқа байланыс жабдықтарының нақты 
үлгілерін жеткілікті жоғары деңгейде 

зерттеуге мүмкіндік беретін байланыс 

жүйелерінің негізгі ережелерін игеруге 
көмектесу. 

5 БҚ  6 

БҚ 7 

КҚ 5 

КҚ 6 
 

Телекоммун

икациядағы 
өлшеу 

әдісітері 

мен 
құралдары 

Сандық 

құрылғыла
р және 

микропроц

ессорлар 

 Есептеу 

жүйелері мен 

желілурін 
үйымдастыру 

Қазіргі әлемде ерекше рөл атқаратын 

есептеу машиналары мен есептеу 

жүйелерінің негіздері. Материалдың 
презентациясы студентті заманауи 

модельдеу және жобалау жүйелерін 

жүйелі және тәуелсіз зерттеуге 
дайындау үшін жасалған. 

БҚ  6 

БҚ 7 

КҚ 10 

КҚ 11 

Көліктік 

телекоммун

икациялық 
желілер 

Байланыс 

желілері 

және 
коммутаци

ялау 

жүйесі 

 Антенна-

фидерлі 

құрылғылар 
және 

радиотолқында

рды тарату 

Радиотолқындардың жер бетіне 

таралуы. Сигналдар мен бөгеуілдерді 

қабылдау каналдары. УКВ, КВ, СВ 
және СДВ радиотолқындарының 

таралуы. Симметриялы вибратор. 

Антенналардың сәулелену өрісін 
есептеу. Таратушы антенналардың 

негізгі электрлік параметрлері. 

Симметриялық вибраторларды 

БҚ  14  

БҚ 15 

КҚ 9 

КҚ 10 

Электромаг

ниттік 

өрістер мен 
толқындар 

Мобильді 

телекомму

никациялы
қ және 

цифрлық 

тарату 
жүйелері 



 

құрудың теориялық негіздері. Антенна 

торларын құрудың теориялық 
негіздері. Антенналық торлардың 

сәулеленуі. Қозған беттердің 

сәулеленуі. УКВ диапазонындағы 

антенналардың негізгі түрлері. 
Қабылдағыш антенналар теориясының 

негіздері. Қарапайым вибратор және 

УКВ диапазонды саңылаулы 
антенналар.  

 Байланыс 

желісі 

Оқытудың мақсаты 

телекоммуникациялық жүйелердегі 

ақпарат беру заңдылықтарын зерттеу 
болып табылады. Пәнді оқу 

нәтижесінде студенттер сигналдарды 

қалыптастырудың, түрлендірудің және 
өңдеудің аналогтық және цифрлық 

құрылғыларындағы физикалық 

процестерді талдауға және 
телекоммуникациялық жүйелердің 

өткізу қабілетінің нақты 

мүмкіндіктерін бағалауға мүмкіндік 

беретін білім, білік және дағдыларды 
қалыптастырады. 

БҚ  6 

БҚ 7 

БҚ  14  

БҚ  15 

КҚ 6 

Телекоммун

икациядағы 

өлшеу 
әдістері мен 

құралдары 

Электромаг
ниттік 

өрістер мен 

толқындар 

Радиорелел

ік 

байланыс 

 Байланыс 

желілері және 

коммутациялау 
жүйесі 

4/2 

 

Байланыс желілері мен коммутация 

жүйелерін түсіну үшін алдымен 

телекоммуникацияның негізгі 
ұғымдарын, телекоммуникациялық 

жүйелердің құрылымы мен мақсатын 

зерттеу қажет. 

8 БҚ  6 

БҚ 7 

КҚ 5 

КҚ 4 
 

Байланыс 

жүйесінің 

негіздері 

Спутниктік

, мобильді 

және 
радиобайла

ныс 

жүйелері 
мен 

құрылғыла

ры 

 Ұялы байланыс Пәнді оқудың негізгі міндеттері: ұялы 
байланыс жүйелері мен ақпаратты 

жіберу желілерін құрудың жалпы 

тәсілдері, электромагниттік 
үйлесімділік есептерін шешу әдістері, 

сондай -ақ инфокоммуникация 

саласындағы жүктемені бөлу бойынша 
қажетті білім алу. 

 

БҚ  6 

БҚ 7 

БҚ  14  

БҚ  15 

КҚ 4 

КҚ 5 

Сандық 
құрылғылар 

және 

микропроце
ссорлар 

Байланыс 

жүйесінің 
негіздері 

Спутниктік
, мобильді 

және 

радиобайла
ныс 

жүйелері 

мен 
құрылғыла

ры 

 Радиорелейлік 
байланыс 

Пәннің мақсаты-арнайы мақсаттағы 
байланыстың жалпы жүйесінде сымсыз 

көп арналы байланысты (радиорелелік 

және спутниктік) ұйымдастыруға 
мамандарды теориялық және 

практикалық даярлау. Осы пәнді оқу 

нәтижесінде студенттер тәуелсіз мәнге 

ие ғана емес, сонымен қатар бірқатар 
байланысты арнайы пәндерді игеруге 

қажетті жүйелі дайындықты 

қамтамасыз ететін білім алуы керек. 

БҚ  13  

БҚ  14  

БҚ  15 

КҚ 10 

Радиотолқы
ндарды 

тарату және 

антенна-
фидер 

құрылғылар

ы 

Электрора
диоматери

алдар 

Радиоэлект
роника мен 

телекомму

никациядағ

ы 
схемотехн

ика 

негіздері 

 Көпарналы 

телекоммуника

циялық 

4/2 Тапсырмалар әртүрлі қашықтықтарға 

ақпарат беру кезінде процестер мен 

құбылыстардың физикалық және 

5 БҚ  6 

БҚ 7 

БҚ  14 

Сандық 

құрылғылар 

және 

Электрора

диоматери

алдар   



 

жүйелер сандық жақтарын көрсетеді. Есептерді 

шешуде және телекоммуникациялық 
жүйелердің нақты схемаларын 

талдауда математикалық аппаратты 

қолдану бакалаврларға танымның 

негізгі мақсатына қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. 

БК 15 

КҚ 10 
 

микропроце

ссорлар 

 Электронды 

автоматтық 
телефон 

станциялары 

 Желілер мен арналарды 

коммутациялау, сондай-ақ коммутация 
процестерін басқару электрондық 

элементтердің құрылғыларымен 

(жартылай өткізгіш құрылғылар 

(жартылай өткізгіш құрылғыларды 
қараңыз), интегралды схемалармен 

жүзеге асырылатын телефон 

станциясы. 

БҚ 19  

БҚ 20 

КҚ 7 

Көп арналы 

тарату 
жүйелері 

Электрора

диоматери
алдар  
Спутниктік

, мобильдік 

және 
радиобайла

ныс 

жүйелері 
мен 

құрылғыла

р 

 Мобильдік 
телекоммуника

циялар және 

сандық жіберу 
жүйелері 

Пәннің мазмұны мен міндеттері. Оның 
ерекшеліктері және басқа пәндермен 

байланысы. Радиалды және ұялы 

желілер, олардың ерекшеліктері мен 
сәйкестігі. Макроот және микроотот 

құрылымы бар желілер туралы түсінік. 

Желілік станциялардың түрлері: 

орталық, базалық, абоненттік, олардың 
мақсаты және жинақтау ерекшеліктері. 

Ұялы байланыс радиожүйелері үшін 

бөлінген жиілік Диапазоны. Жиілік 
жоспарлары. Аумақтық жоспарлау 

және кластер туралы түсінік. 

Жылжымалы байланысты 
коммутациялау орталықтары. Басқару 

және қызмет көрсету орталықтары. 

Абонентті ортақ пайдаланылатын 

желілерге қосу. 

БҚ  19   

БҚ  20 

КҚ 9 

 

Есептеу 
жүйелері 

мен 

желілурін 
үйыьдастыр

у 

Спутниктік
, мобильдік 

және 

радиобайла
ныс 

жүйелері 

мен 

құрылғыла
р  
Антенна-

фидерлік 
құрылғыла

р және 

радиотолқ
ындардың 

таралуы 

 Бейнебақылау 

жүйелері және 

ғарыштық 
бақылау 

жүйелері 

4/1 Пән "Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация" мамандығының 

студенттеріне арналған және келесі 
негізгі бөлімдерді қамтиды:  

1)бейнебақылау жүйелері;  

2)ғарыштық бақылау жүйелері . 

5 БҚ 20 

КҚ 10 

КҚ 11 

Радиотолқы

ндарды 

тарату 
теориясы 

Электрора

диоматери

алдар 
Антенна-

фидерлік 

құрылғыла

р және 
радиотолқ

ындардың 

таралуы 

 Деректер 

базасының 

жүйелері 

Пәннің бағдарламасы негізгі 

тұжырымдамаларды, деректер базасын 

(ДБ) құру мен пайдаланудың әдістері 

мен құралдарын жүйелі түрде 
баяндауды көздейді. Курста пәндік 

аймақтың қазіргі жағдайы, мәліметтер 

базасын басқару жүйелерінің типтік 
ұйымдастырылуы, мәліметтер 

модельдері, мәліметтер базасының 

технологиялары негізінде ақпараттық-

БҚ  19 

БҚ  20 

КҚ 4 

 

Сымсыз 

байланыс 

технологияс

ы 

Электрора

диоматери

алдар 

Антенна-
фидерлік 

құрылғыла

р және 
радиотолқ

ындардың 

таралуы 



 

басқару жүйелерін құру принциптері, 

реляциялық мәліметтер базасының 
негіздері және SQL тілін қолдану, 

мәліметтер базасымен жұмыс істеу 

және басқару жүйесінің функционалды 

блоктарымен өзара әрекеттесу үшін 
интерфейстерді ұйымдастыру 

қарастырылады 

 Микропроцесс
орлар және 

сандық 

құрылғылар 

"Цифрлық құрылғылар және 
микропроцессорлар" пәні заманауи 

Радиотехникалық жүйелердің 

функционалдық элементтері мен 

тораптарын жобалаудың схемалық 
мәселелерінің кең ауқымын қамтиды. 

Бұл ретте заманауи элементтік 

базадағы құрылғыларды әзірлеу 
мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. 

БҚ  19 

БҚ  20 

КҚ 5 

КҚ 6 

 

Сандық 
байланыс 

технологияс

ы 

Электрора
диоматери

алдар 

Антенна-

фидерлік 
құрылғыла

р және 

радиотолқ
ындардың 

таралуы 

 Спутниктік, 

мобильдік 
және 

радиобайланыс 

жүйелері мен 
құрылғылар 

4/2 Пән "Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация" мамандығының 
студенттеріне арналған және 

студенттерді әртүрлі мақсаттағы 

ақпаратты берудің радиорелелік және 
спутниктік жүйелерін құру 

тәсілдерімен, олар қолданылатын 

диапазондармен, жиілік 

диапазондарымен, жобалау 
әдістемелерімен, жұмыс 

принциптерімен, сапа көрсеткіштерін 

бағалаумен таныстыруды мақсат етеді. 

5 БҚ  6 

БҚ  7 

КҚ 7 

КҚ 10 
 

Электромаг

ниттік 
өрістер мен 

толқындар 

 

 Антенна-

фидерлік 

құрылғылар 

және 
радиотолқында

рдың таралуы 

4/2 "Антенна-фидерлік құрылғылар және 

радиотолқындардың таралуы" курсын 

оқытудың мақсаты Радиотехника, 

антенна техникасы және 
телекоммуникациялық жүйелер 

саласында білім, білік, дағды жүйесін 

қалыптастыру, радиоэлектроника 
бойынша әдебиетпен жұмыс істеу 

дағдылары мен іскерлігін 

қалыптастыру болып табылады. 

8 БҚ 10 

КҚ 9 

КҚ 5 

Талшықты-

оптикалық 

беру 

жүйелері 

 

 Телетаратылым 
сигналдарын 

өткізу және 

қабылдау 
жүйелері 

"Телетаратылым сигналдарын өткізу 
және қабылдау жүйелері" пәні 

теледидар принциптерін, бұрын 

алынған іргелі білім негізінде 
теледидар жүйелерінің маңызды 

құрылғыларын құру және жұмыс істеу 

негіздерін зерттеуге, сондай-ақ 
бейнетехниканың қолданыстағы 

түрлерімен танысуға бағытталған. 

БҚ  19 

БҚ 20 

КҚ 4 

КҚ 11 
 

Электромаг
ниттік 

өрістер мен 

толқындар 

 

 Электрорадиом

атериалдар 

4/2 Студентке жаңа электр оқшаулау 

материалдарының жіктелуі, қасиеттері, 
технологиясы және қолданылуы, 

жоғары сапалы электр оқшаулау 

жүйелері үшін ең перспективалы 
материалдарды жобалау және таңдау 

идеологиясына ие болу туралы білім 

беру. - электр қондырғыларында нақты 

8 БҚ  19 

БҚ 20 

КҚ 9 

КҚ 11 

 

Оптикалық 

байланыс 
құралдары 

 



 

қолдану үшін талап етілетін жаңа 

материалдар мен технологияларды 
таңдау кезінде теориялық білімді 

пайдалану дағдыларын үйрету; - жаңа 

диэлектрлік материалдар мен оларды 

алудың заманауи технологияларын 
жобалауды үйрету. 

 Телекоммуника

ция және 
радиотехника 

негіздерінің 

сұлбасы 

Курстың мақсаты-студенттерді 

сигналдарды қалыптастыру, беру, 
қабылдау және өңдеудің ақпараттық 

жүйелері мен құрылғыларын құру 

әдістері мен негіздеріне оқыту. Бұдан 

басқа, студенттерді 
телекоммуникациялық жүйелер мен 

желілерді құрудың негізгі 

тұжырымдамаларымен, модельдерімен 
және қағидаттарымен, олардың 

дамуының қазіргі заманғы 

үрдістерімен және телекоммуникация 
саласындағы стандарттарымен 

таныстыру қажет. 

БҚ 2 

БҚ 3 

БҚ 4 

КҚ 6 

КҚ 8 

КҚ 9 
 

Автоматты 

коммутация 
Сандық 

байланыс 

технологияс

ы 

 

 Электрорадиоө

лшеулер 

4/2 Осы пәнді оқытудың мақсаты: өлшеу 

ұйымдарына әдістердің, тәсілдердің, 
бағдарламалық және логикалық 

қамтамасыз етудің жиынтығын 

біріктіретін өлшеу технологияларын 

зерттеу; өлшеу құралдарының жай-күйі 
мен даму үрдістері және электрондық 

тізбектер мен сигналдардың 

сипаттамаларын өлшеудің негізгі 
әдістері, олардың дәлдігін бағалау 

болып табылады. 

5 БҚ 2 

БҚ 3 

БҚ 4 

КҚ 7 

КҚ 10 

 

Дыбыс 

сигналдары 
мен 

суреттерді 

компьютерл

ік өңдеу 

 

 3G және 4G 

ұялы байланыс 
технологиясын

ың перспективі 

3G және 4G ұялы байланыс желілері 

жабдықтарының құрамы мен 
сипаттамаларын, құру, жобалау және 

талдау принциптері мен 

технологияларын зерделеу; 
радиожеліні жоспарлау кезінде негізгі 

операцияларды орындау білігін 

қалыптастыру; радиожелілерді 
жоспарлау және талдаудың 

бағдарламалық кешендерін пайдалану, 

радиожелілік жабдық жұмысын 

конфигурациялау және 
мониторингтеуді жүзеге асыру; 3G 

және 4G ұялы байланыс желілері 

жабдықтарын жобалау және олармен 
жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

БҚ  2 

БҚ 3 

БҚ 4 

КҚ 10 

КҚ 11 
 

Бағыттаушы 

байланыс 
жүйелері 

 

 Радиобайланыс 

желілік және 
ұялы 3-буын 

Бағдарлама мен әдістемелік нұсқаулар 

теориялық курсты оқу процесін 
ұйымдастыруға және студенттердің оқу 

процесінде алған білімдерін бекітуге 

арналған. Нұсқаулықта тест 
тапсырмаларының нұсқалары берілген, 

ерекшеліктері, негізгі бағыттары және 

GSM стандартының ұялы байланысын 

БҚ 2 

БҚ 3 

БҚ 4 

КҚ 10 

КҚ 11 
 

Көліктік 

телекоммун
икациялық 

желілер 

 



 

жобалау тәртібі қарастырылған. 

Базалық станцияның қамту аймағын 
есептеу үшін қажетті әдебиеттер тізімі 

мен негізгі формулалар келтірілген. 

 Дополнительн

ые виды 

обучения 

(ДВО) 

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп 
оқытудың 

бағдарламалар

ы 

3/3 3/4  Ағылшын тілі (өзіндік атауы — 

English, theEnglishlanguage) — үнді-
еуропалық тілдер отбасының неміс 

тармағының Батыс тобының ағылшын-

фриз кіші тобының тілі. Ағылшын 
тілі—XIX ғасырдағы Британ 

империясының отарлық саясатының 

және АҚШ-тың XX-XXI ғасырлардағы 
әлемдік ықпалының салдары болып 

табылатын ең маңызды халықаралық 

тіл. Ағылшын тілінің диалектілері мен 

диалектілерінің айтарлықтай 
әртүрлілігі бар 

10 ЖҚ  3: 

БҚ  9 

БҚ  25  

БҚ  23. 

Шет тілі Ағылшын 

тілінде 
сөйлеу 

және жазу 

тәжірибесі 

 Ағылшын 

тілінде сөйлеу 
және жазу 

тәжірибесі 

4/1 EAP немесе Englishfor Academic 

Purposes-бұл ғылыми еңбектер, 
дипломдар, эсселер, әдеби 

шығармаларға шолулар және т.б. жазу 

үшін қолданылатын ерекше тілдік 

стиль. Өйткені, лексика мен 
грамматикаға басты назар аударылады, 

ал кейде жазу артта қалады. Сондықтан 

академиялық жазуды дамыту-бұл 
ағылшын тіліндегі ең жақсы оқу, ол 

сіздің біліміңізді жаңа деңгейге 

көтереді. Академиялық ағылшын тілі, 

әсіресе шетелде оқып, жұмыс істегісі 
келетіндерге, сондай-ақ танымал 

Кембридж IELTS, TOEFL және ESL 

емтихандарын тапсыруға қажет. 

5 ЖҚ  3: 

БҚ  9 

БҚ  25  

БҚ  23. 

Шет тілі  Халықарал

ық 
стандартта

лған тіл 

курстары 

 Халықаралық 

стандартталған 

тіл курстары 

4/2 (IELTS) - әлемдегі ең танымал 

ағылшын тілін білу тестілерінің бірі. 

Тестті әлемнің 125 еліндегі 8000-нан 

астам ұйым қабылдады. Бұған оқу 
орындары, иммиграциялық органдар, 

жұмыс берушілер және кәсіби органдар 

кіреді. Герцог IELTS курстары 
құрылды және студенттерге тестті 

түсінуге және оған дайындалуға 

көмектеседі. Тестке дайындалу арқылы 
студенттер жетістікке жету және 

мақсаттарына жету үшін қажетті 

дағдыларды дамытады. 

5 ЖҚ  3: 

БҚ  9 

БҚ  25  

БҚ  23. 

Шет тілі  

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 
оқытудың 

бағдарламал

ары 

 

 Өндірістік 
тәжірибе 

4/3  12 ЖҚ  9  
ЖҚ  13 

БҚ  21   

БҚ  22 

                                                 

 

 

 Мемлекеттік тәжірибе және мемлекеттік емтихандар 

 Дипломдық 

жұмысты 

4/4  12 БҚ  26 

БҚ  27 

  



 

 

 

3.8 Модульдер мен оқыту нәтижелерінің тізімі 

(жобаны) жазу 

және қорғау 
немесе кешенді 

емтиханды 

тапсыру және 

дайындалу 

БҚ  28 

КҚ 11 

Модуль коды / 

Модуль атауы 

Кредит(тегі 

модульдің еңбек 

сыйымдылығы 

Модуль 

қалыптастыратын 

пәндер коды / 

Атауы 

Нәтижелері 

оқыту 

Оқыту нәтижелерін 

бағалау 

критерийлері 

Mod 1.1.  
Әлеуметтік 

ғылымдар модулі 

10 

Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихы   

ОН 1 

 
 

 

 
ОН 2 

1. Эссе жазу 
(аргументті 

дамытуға, 

рефлексивті 

бағалауға 
бағытталған); 

2. Жағдайды сыни 

талдау; 
3. Зерттелген 

әдебиеттерді сыни 

бағалау; 
Сөйлеуді дайындау 

(мәселені және оны 

шешу жолдарын 

белгілеу) 

Философия 

Mod 1.2  
Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

8 

Саясаттану және 

әлеуметтану 

 

 
 

 

ОН 2 
 

 

 

 
 

1. Топтық жұмысқа 

қатысу; 

2. 
Пікірталасқа(дебатта

рға,келіссөздерге)қат

ысу; 

3. Рөлдік ойындарға 
қатысу; 

4. Жазбаша 

презентация 
дайындау (эссе, есеп, 

рефлексиялық 

күнделіктер және т. 
б.); 

5. Болып жатқан 

оқиғалардың 

бейнежазбасымен 
көпшілік алдында 

таныстыруға 

қатысқандар; 
Байқау немесе нақты 

кәсіби дағдыларды 

көрсету. 

Мәдениеттану 

Психология 

5 ҚР этносаясат және 

халықаралық 

қатынастар 

Мәнгілік ел 

Өлкетану 

Mod 1.3  Қазіргі 

әлемдегі 

коммуникация 

5 
 

 

Ақпараттық -
коммуникациялықтех

нологиялар 

ОН 3 
 

ОН 4 

1. Зертханалық 
жұмыс бойынша 

есепті дайындау; 



 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

Казахский (русский) 

язык 

 

 
 

 

2. Міндеттерді шешу; 

3. Жағдайды талдау \ 
жағдайы; 

4. Мәселелерді жазу; 

5. Жағдайды 

модельдеу; 
Топтық жұмыс 

(бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау   
 

10 Шетел тілі / 

Иностранный язык 

Mod 1.4  Дене 

шынықтыру және 

спорт модулі 

 

8 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ОН 1 

1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 

2. Эссе жазу 
(ақпаратты 

жаңғыртуға 

бағытталған); 
3. Тесттерді 

орындау\шағын 

тесттер; 
4. Бақылау 

сұрақтары; 

5. Кейстер; 

6. Бейне талдаулар; 
Презентацияны 

дайындау. 

Mod 2.1.  
Математика және 

физика модулі 

6 Математика  

ОН 4 

ОН 12 
ОН 4 

ОН 5 

1. Топтық жұмыс 

(бөлінген мәселені 
ұжымдық талқылау 

және шешімді іздеу); 

2. Сауалнамалар мен 
сұхбаттар жүргізу, 

жобаны дайындау; 

3. Тесттерді 
орындау\шағын 

тесттер. 

5 Физика 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы саясат 

3 Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 
мәдениет негіздері 

ОН 2 

 

1. Топтық жұмысқа 

қатысу; 
2. 

Пікірталасқа(дебатта

рға,келіссөздерге)қат
ысу; 

3. Рөлдік ойындарға 

қатысу; 

4. Жазбаша 
презентация 

дайындау (эссе, есеп, 

рефлексиялық 
күнделіктер және т. 

б.); 

5. Болып жатқан 
оқиғалардың 

бейнежазбасымен 

көпшілік алдында 

таныстыруға 
қатысқандар 

Байқау немесе нақты 

кәсіби дағдыларды 



 

көрсету. 

Mod 2.2.  Электр 

тізбектері және 

өлшеу техникасы 

4 Мамандыққа кіріспе 

ОН 5 

 
ОН 6 

 

ОН 7 
 

1. Кейс-өлшегіштер; 

2. Жағдайды 
талдау\жағдайы; 

3. Мәселелерді жазу; 

4. Жағдайды 

модельдеу; 
5. Топтық жұмыс 

(бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау 
және шешім іздеу); 

6. Мәселелерді 

талқылау және 
рефлексия; 

Нақты мәселе 

бойынша зерттеу 

өтінімінің жобасын 
дайындау. 

5 
Электрлік тiзбектер 
теориясы 

5 Электрлік байланыс 

теориясы 

5 Электротехниканың 
теориялық негіздері 

5 

 

Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы 

1 

Оқу (танысу) іс-

тәжірибе 

Mod 2.3.   STEM-

білім беру 
5 

Робототехника 

ОН 5 

1.Қаржылық 

тапсырмалар 
шешімдері; 

2.Кейстер 

3.Тестілеу 

3D үлгілеу 

Инжиниринг 

Mod 2.4    
Радиотехника, 

электроника, 

телекоммуникация 

саласындағы 

кәсіпкерлік модулі 

5 

Телекоммуникация 
саласында 

кәсіпкерлік 

ОН 13 
ОН 17 

 

1. Рөлдік ойынға 
қатысу; 

2. Презентацияны 

дайындау;· 

3. Емтихан (ауызша, 
жазбаша); 

4. Эссе жазу 

(ақпаратты 
жаңғыртуға 

бағытталған); 

5. Мультиваративті 
сауалнамаларды 

толтыру; 

6. Тесттерді орындау\ 

шағын тесттер; 
7. Бақылау 

сауалнамалары; 

Салық және салық 

салу 

Бизнес-жоспарлау 

Іскерлік құқық 

MOD 2.5.   
Электроника және 

электр тізбектері 

5 

Электроника және 
аналогтық 

құрылғылардаң 

сызбатехникасы 

ОН 6 

 
ОН 8 

 

ОН 21 

1. 
Тәжірибе\эксперимен

т көрсету; 

2. Бағдарламалық 

жасақтаманы 
пайдалану; 

3. Практикалық 

тапсырмаларды 
дайындау; 

4. Топтық жобаларға 

қатысу; 
5. Жобаны жобалау 

және енгізу; 

6. Деректер базасын 

5 Радиотехника және 
телекоммуникацияла

р негіздері 

Аналогты 

электроника 

Телекоммуникация 

жүйелер мен 

құрылғыларын 
электірлік 

қоректендіру 



 

5 Телекоммуникацияда

ғы арнайы өлшемдер 

құру; 

7. Сайттарды 
жобалау. Электронды және 

өлшеу техникасының 

негіздері 

5 Өндірістік тәжірибе 

Mod 2.6.   Байланыс 

жүйелерін 

модельдеу және 

оларды қорғау 

құралдары 

5 

Телекоммуникациян
ы жүйелерін 

модельдеу 

ОН 4 

ОН 9 
ОН 15 

1. Топтық жұмыс 
(бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау 

және шешім іздеу); 
2. Сауалнамалар мен 

сұхбаттар жүргізу, 

жобаны дайындау; 

3. Тесттерді 
орындау\шағын 

тесттер. 

Компьютерлік 

модельдеу 

5 

Телекоммуникациял
ық жүйелердің 

сенімділігі 

5 

Ақпаратты 

коммуникациялық 

жүйелердегі 
ақпараттарды қорғау 

Mod 2.7.  IP-

телефониядағы 

қуат беру 

құрылғылары 

5 

Радиоэлектронды 

құрылғыларды 

электрлік 
қоректендіру 

ОН 6 

ОН 7 
ОН 8 

ОН 14 

ОН 19 
 

 

1. Топтық жұмыс 

(бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау 
және шешім іздеу); 

Электрондық 

құрылғылардың 

электрлі көректенуі 

5 

IP-телефония 

Видеобайланыс 

Мобильді байланыс 

Mod 2.8. 

Сигналдарды 

тарату 

5 

Радиотолқындарды 

тарату теориясы 

ОН 6 

ОН 7 

ОН 8 

 

1. Топтық жұмыс 

(бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау 

және шешім іздеу); 
2. Сауалнамалар мен 

сұхбаттар жүргізу, 

жобаны дайындау; 
Тесттерді 

орындау\шағын 

тесттер. 

Электромагниттік 

өрістер мен 
толқындар 

Талшықты 

оптикалық тарату 

жүйесi 

Оптикалық байланыс 

құрылғылары 

Автоматты 

коммутация 

Сандық байланыс 

технологиясы 

Сымсыз байланыс 

технологиясы 

Телекоммуникация 

кәсіпорындарында 

жоспарлау және 
ұйымдастыру  



 

5 Өндірістік тәжірибе 

Mod 2.9  
Компьютерлік 

модельдеу модулі 

және бағыттаушы 

байланыс жүйелері 

5 Байланыстың 

бағыттаушы 
жүйелері 

ОН 7 

ОН 8 

1. Есептеу бөлігінің 

шешімдері 
2. Жазбаша емтихан; 

3. Кейстер. Байланыс 

жүйелеріндегі 
желілерді жобалау 

Mod 2.10. Сандық 

беріліс және сандық 

телефония 

3 

Сандық тарату 

негіздері 

ОН 7 

 

ОН 8 
 

ОН 9 

1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 

2. Эссе жазу 
(ақпаратты 

жаңғыртуға 

бағытталған); 
3. Тесттерді орындау 

\шағын тесттер; 

4. Бақылау 

сұрақтары; 
5. Кейстер; 

6. Бейне талдаулар; 

7. Презентацияны 
дайындау. 

Телекоммуникацияла
рдағы ЭЕМ желілері 

Сандық электроника 

негіздері 

Сандық телефония 

Mod 3.1. Модуль 

көліктік 

телекоммуникация

лық желілер 

байланыс желілері 

5 

Көпканалды тарату 

жүйелері 

      ОН 7 

 

ОН 8 

 
ОН 9 

ОН 17 

1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 

2. Эссе жазу 
(ақпаратты 

жаңғыртуға 

бағытталған); 
3. Тесттерді орындау 

\шағын тесттер; 

4. Бақылау 
сұрақтары; 

5. Кейстер; 

6. Бейне талдаулар; 

Презентацияны 
дайындау 

Көліктік 

телекоммуникациялы
қ желілері 

Дыбыстық және 

бейне сигналдарды 
компьютерлік 

редакциялау 

Телекоммуникацияда

ғы өлшеу әдісітері 
мен құралдары 

 

 

 

5 

Байланыс жүйесінің 

негіздері 

Есептеу жүйелері 

мен желілурін 
үйыьдастыру 

Радиотолқындарды 

тарату және антенна-

фидерлі құрылғылар 

Байланыс желісі 

Mod 3.2.  Сандық 

байланыс 

технологиясы және 

автоматты 

коммутация 

5 

Бейнебақылау 

жүйелері және 
ғарыштық бақылау 

жүйелері 
ОН 6 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 17 

1.Есептеу бөлігінің 

шешімдері 
2.Жазбаша емтихан; 

3.Кейстер. 

Дерекқор жүйелері 

Микропроцессорлар 
және сандық 

құрылғылар 

Mod 4.1.  
Телекоммуникация 

желілері және 

коммутациялық 

8 Байланыс желілері 

және коммутациялау 
жүйесі 

ОН  6 

ОН 8 
ОН 14 

ОН 15 

1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 
2. Эссе жазу 

(ақпаратты Ұялы байланыс 



 

жүйелер Радиорелейлік 

байланыс 

      ОН 17 жаңғыртуға 

бағытталған); 
3. Тесттерді орындау 

\шағын тесттер; 

4. Бақылау 

сұрақтары; 
5. Кейстер; 

6. Бейне талдаулар; 

7.Презентацияны 
дайындау 

5 Электронды 
автоматтық телефон 

станциялары 

  Мобильдік 

телекоммуникацияла

р және сандық 
жіберу жүйелері 

Mod 4.2.   Мобильді 

радиожүйелер және 

телехабар тарату 

5 Спутниктік, мобильді 

және радиобайланыс 
жүйелері мен 

құрылғылары 

      ОН 7 

ОН 8 
ОН 9 

ОН 15 

ОН 17 

1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 
2. Эссе жазу 

(ақпаратты 

жаңғыртуға 

бағытталған); 
3. Тесттерді орындау 

\шағын тесттер; 

4. Бақылау 
сұрақтары; 

5. Кейстер; 

6. Бейне талдаулар; 

7.Презентацияны 
дайындау 

8 Антенна-фидерлік 

құрылғылар және 
радиотолқындардың 

таралуы 

Телетаратылым 

сигналдарын өткізу 
және қабылдау 

жүйелері 

Mod 4.3.    
Электрондық 

жүйелер және 

желілік 

технологиялар 

8 Электрорадиоматери

алдар 

ОН 7 

ОН 8 
ОН 9 

ОН 16 

ОН 17 

1. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 
2. Эссе жазу 

(ақпаратты 

жаңғыртуға 

бағытталған); 
3. Тесттерді орындау 

\шағын тесттер; 

4. Бақылау 
сұрақтары; 

5. Кейстер; 

6. Бейне талдаулар; 
7.Презентацияны 

дайындау 

Телекоммуникация 

және радиотехника 

негіздерінің сұлбасы 

5 Электрорадиоөлшеул
ер 

3G және 4G ұялы 

байланыс 

технологиясының 
перспективі 

3-ші буындағы 

радиожүйелер және 
ұялы байланыс 

желілері 

5.  Қосымша білім 

беру 

10 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 
бағдарламалары 
(Upper Intermidiate, 

Advance, Proficiency) 

ОН 3 

 

1. Рөлдік ойынға 

қатысу; 
2. Презентацияны 

дайындау;· 

3. Емтихан (ауызша, 

жазбаша); 5 Ағылшын тілінде 
сөйлеу және жазу 

тәжірибесі 

5 Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары 

6.   Мемлекеттік 

практика және 

мемлекеттік 

емтихандар 

12 Дипломдық 
жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 
емтиханды тапсыру 

ОН 7 
ОН 17 

ОН 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

және дайындалу 



 

3.9 Корреляция матрицасы 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құрауыштарды оқыту 

нәтижелерімен) білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері 

 

 

№ Пәннің атауы Қалыптастырылатын нәтижелер 

ОН 

1 

ОН 

2 

ОН 

3 

ОН 

4 

ОН 

5 

ОН 

6 

ОН 

7 

ОН 

8 

ОН 

9 

ОН 

10 

ОН 

11 

ОН 

12 

1 ЖҚ 1 +            

2 ЖҚ 2 + +           

3 ЖҚ 3 + +           

4 ЖҚ 4 +            

5 ЖҚ 5    +         

6 ЖҚ 6    +         

7 ЖҚ 7         +  +  

8 ЖҚ 8    + +        

9 ЖҚ 9    +         

10 ЖҚ 10     +        

11 ЖҚ 11    +  +       

12 ЖҚ 12     +  +      

13 ЖҚ 13    + +        

14 ЖҚ 14           +  

15 ЖҚ 15      + +      

16 БҚ 1      + + +     

17 БҚ 2      + + +     

18 БҚ 3      + + +     

19 БҚ 4      + + +     

20 БҚ 5      + + +     

21 БҚ 6      + + +    + 

22 БҚ  7   + + +        

23 БҚ 8   + +         

24 БҚ 9   + +         

25 БҚ 10       + + + +   

26 БҚ 11   +    + + + +   

27 БҚ 12    +   + + + +   

28 БҚ 23   +    + + + +   

29 БҚ 24    + + +       

30 БҚ 25    + + +      + 

31 БҚ 26    + + +       

32 БҚ 27    +   +   + +  

33 БҚ 28    +   +   +   

34 БҚ 29    + + +     +  

35 БҚ 30    + +        

36 КҚ 1  +   +        

37 КҚ 2  +       +    

38 КҚ 3  +       +    

39 КҚ 4   + +     +    

40 КҚ 5         + + + + 

41 КҚ 6  +   + +     +  

42 КҚ 7       + +  +  + 

43 КҚ 8  +   +  + +   +  



 

 

 

1. ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

 
Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Барлығы 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Барлығы 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

 

 

4.БББ мазмұны (оқу жоспары) 

44 КҚ 9    +  +  +  +  + 

45 КҚ 10    +  + +  + +  + 

Модуль 

коды 

Модуль құрамдастары Цикл 

және 

компонен

т 

Қорытын

ды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академия

лық 

кредиттер 

саны 

Қалыптас

тырылат

ын 

құзыретт

ер (5-

бөлімнің 

кодтары) 

ескерт

пе 

1 квартал 

MMF 2.1 Mat 1104 Математика БД (ВК) 
Ауызша 

емтихан 

3 
  

MOKSM 

1.3 

K(R)Ya 1102  Казахский 

(русский) язык 
БД (ВК) 

Жазбаша 

емтихан 
5   

MSPZ 1.2 

KREKhK  1101  ҚР 

этносаясат және 

халықаралық қатынастар 

МЕ 1101 Мәнгілік ел 

Rel 1101 Краеведение  

ООД (КВ) 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5   



 

MFKS 

1.4 

FK 1103  Дене 

шынықтыру 
ООД (ОК) 

Диф. 

сынақ 
2   

Барлығы 1 квартал 15   

 

MSN 1.1 
SIK 1201  Қазақстанның 

қазіргі заманғы тарихы 
ООД (ОК) 

Мем. 

емтихан 
5 

  

MOKSM 

1.3 

K(R)Ya 1202   Қазақ 

(орыс) тілі 
БД (ВК) 

Жазбаша 

емтихан 
5 

  

MMF  

2.1. 

Mat 1204  Математика   БД,ВК Ауызша 

емтихан 

3   

MFKS 

1.4 

FK 1104  Дене 

шынықтыру 
ООД (ОК) 

Диф. 

сынақ 
2 

  

Барлығы 2 квартал  15   

 

MSN 1.1 Fil 1301 Философия ООД (ОК) Эссе 5 
  

MOKSM 

1.3. 

IKTNAYa 1302  
Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

ООД (ОК) 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5 

  

MOKSM 

1.3 
IYa 1303   Шетел тілі ООД (ОК) 

Ауызша 

емтихан 
3 

  

MFKS 

1.4 

FK 1304  Дене 

шынықтыру 
ООД (ОК) 

Диф. 

сынақ 
2 

  

Барлығы 3 квартал 15   

 

MSPZ 1.2 

PolS 2101  Саясаттану 

және әлеуметтану 

OP 2124 Психология 

Kul 2101  Мәдениеттану 

ООД (ОК) 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5 

 

 

MOKSM 

1.3 
IYa 1402   Шетел тілі ООД (ОК) 

Ауызша 

емтихан 
3 

 

 

MFKS 

1.4 

FK 1403  Дене 

шынықтыру 
ООД (ОК) 

Диф. 

сынақ 
2   

MSO 2.1 
VS 1404  Мамандыққа 

кіріспе 
БД (ВК) 

Ауызша 

емтихан 
4   

MECIT2.

2 

UOP 1405   Оқу (танысу) 

іс-тәжірибе 
БД (ВК) Есеп   1   

Барлығы 4-квартал  15   

Барлығы 1-курс  60   

2-курс 

1 квартал 



 

MSPZ 1.2 

PolS 2101 Политология и 

социология 

OP 2124 Психология 

Kul 2101 Культурология 

ООД (ОК) 

Компью 

терлік 

тестілеу 

3   

MOKSM 

1.3 
IYa 2102   Шетел тілі ООД (ОК) 

Ауызша 

емтихан 
2   

MMF 2.2 Fiz 2103 Физика  БД, (ВК) 
Жазбаша 

емтихан 
5   

MEСIT2.

3. 

TES 2203  Электрлік 

тiзбектер теориясы 
БД, (ВК) 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5   

Барлығы 1 квартал 15   

2 квартал 

MECIT 

2.2 

TOE 2204 

Электротехниканың 

теориялық негіздері 
БД, (ВК) 

 

Ауызша 

емтихан 
5 

 

 

MECIT 

2.2 

TES 2203  Электрлік 

байланыс теориясы БД, (ОК) 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5 

 

 

MOKSM 

1.3 
IYa 2201  Шетел тілі ООД (ОК) 

Ауызша 

емтихан 
2   

MAP 

OAKK 2202  Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері 

БД, (ВК) 

Компью 

терлік 

тестілеу 

3   

 
Барлығы  2 квартал  

 
15 

 
 

3-квартал 

MECIT 

2.2 

TPEV 2301  
Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы 

БД, ВК 

Компью 

терлік 

тестілеу 
5   

MPORET 

2.4. 

PTKO 2302  
Телекоммуникация 

саласында кәсіпкерлік 

NN 2302  Салық және 

салық салу 

BP 2302  Бизнес-

жоспарлау 

PP 2302  Іскерлік құқық 

БД, КВ 

Ауызша 

емтихан 

5 

 

 

MEIEC 

2.7. 

EAKST 2303  
Электроника және 

аналогтық 

құрылғылардаң 

сызбатехникасы 

БД, ВК 

Жазбаша 

емтихан 

5 

 

 

Барлығы  3-квартал 15   

4-КВАРТАЛ 

MEEC 

2.5. 

ORT 2401 

Радиотехника және 
БД,КВ 

Компью 

терлік 
5 

 
 



 

телекоммуникациялар 

негіздері 

AE 2401 

Аналогты электроника 

EPUT 2401  

Телекоммуникация 

жүйелер мен 

құрылғыларын электірлік 

қоректендіру 

тестілеу 

MSSSZ 

2.6. 

MST 2403  
Телекоммуникацияны 

жүйелерін модельдеу 

KM 2403  Компьютерлік 

модельдеу 

БД,КВ 

Ауызша 

емтихан 

5 

 

 

 PP 2402 

Өндірістік тәжірибе 

БД,ВК Есеп 
5 

 
 

Барлығы  4-квартал 
15 

 
 

Барлығы 2-курс 
60 

 
 

3-курс 

1-Квартал 

MSO 2.3. RT 3101 Робототехника 

3DMD 3101 3D үлгілеу 

Ing 3101 Инжиниринг 

БД (КВ) Компью 

терлік 

тестілеу 

5 

 

 

MEES 

2.5. 

SIT  3102  
Телекоммуникациядағы 

арнайы өлшемдер 

OEIT 3102  Электронды 

және өлшеу 

техникасының негіздері 

 

  БД (КВ) 

 

Ауызша 

емтихан 
          5 

 

 

MMSSS

Z 2.6. 

NTS 3103  
Телекоммуникациялық 

жүйелердің сенімділігі 

 

БД (КВ) 

 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5 

  

Барлығы 1-квартал  15   

2-Квартал 

MMSSSZ 

2.6. 

ZIIS 3201  Ақпаратты 

коммуникациялық 

жүйелердегі 

ақпараттарды қорғау 

БД (ВК) 

 

Ауызша 

емтихан 
5 

 

 

MUEIT 

2.7. 

EPRU 3202  
Радиоэлектронды 

құрылғыларды электрлік 

қоректендіру 

EEU 3202  Электрондық 

құрылғылардың электрлі 

көректенуі 

 

БД (КВ) 

 

Ауызша 

емтихан 

5 

 

 

MUEIT 

2.7. 

IPT 3203 IP-телефония 

VS 3203  Видео байланыс 

MS 3203  Мобильді 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 



 

байланыс  

 

БД (КВ) 

 

Компью 

терлік 

тестілеу 

Барлығы 2-квартал 15   

3-квартал 

MPS 2.8. TPR 3301  
Радиотолқындарды 

тарату теориясы 

EPV 3301 

Электромагниттік өрістер 

мен толқындар 

VOSP 3301  Талшықты 

оптикалық тарату жүйесi 

AK 3301  Автоматты 

коммутация 

TCS 3301  Сандық 

байланыс технологиясы 

TBS 3301  Сымсыз 

байланыс технологиясы 

OPPT 3301  

Телекоммуникация 

кәсіпорындарында 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

БД (КВ) 

 

 

 

Ауызша 

емтихан 

5   

MKMNS

S 2.11. 

NSS 3302  Байланыстың 

бағыттаушы жүйелері 

 

БД (КВ) 

Компью 

терлік 

тестілеу 5   PSSS 3302  Байланыс 

жүйелеріндегі желілерді 

жобалау 

DO 5.1. PUIAYa 3403  Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары 

ПД (ВК)  

Ауызша 

емтихан 

 

5 
  

Барлығы 3-квартал  15   

                                                                            4-квартал  

MPS 2.8. 
PP 3401 Өндірістік 

практика 

БД (ВК) 
Есеп 

5 
  

MTTSLS 

3.1. 

MSP 3402 

Көпканалды тарату 

жүйелері 

TTS 3402 

Көліктік 

телекоммуникациялық 

желілері 

KRSZI 3402 

Дыбыстық және бейне 

сигналдарды 

компьютерлік 

редакциялау 

MSIT 3402 

Телекоммуникациядағы 

өлшеу әдісітері мен 

 

 

 

 

 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5   



 

құралдары 

DO 5.1 PUIAYa 3403  Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары 

 

 

MINOR 

Ауызша 

емтихан 5   

Барлығы  4-квартал  15   

БАРЛЫҒЫ 3-курс  60   

4-курс 

1-КВАРТАЛ 

MChPCh

T 2.12. 

OChP 4101 

Сандық тарату негіздері 

ChT 4101  Сандық 

телефония 

SEVMT  4101  
Телекоммуникациялардағ

ы ЭЕМ желілері 

OChE 4101  Сандық 

электроника негіздері 

БД,КВ  

Ауызша 

емтихан 

3 

  

MTSLS 

3.1. 

OSS 4102 

Байланыс жүйесінің 

негіздері 

OVSS 4102 

Есептеу жүйелері мен 

желілурін үйыьдастыру 

RRAFU 4102 

Радиотолқындарды 

тарату және антенна-

фидерлі құрылғылар 

LS 4102  Байланыс желісі 

 

 

 

 

 

ПД,КВ 

 

 

 

 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5   

MTChSA

K 3.2. 

SVKSS 4103 

Бейнебақылау жүйелері 

және ғарыштық бақылау 

жүйелері 

SBD 4103 

Дерекқор жүйелері 

ChUM 4103 

Микропроцессорлар және 

сандық құрылғылар 

 

 

 

 

 

 

 

ПД КВ 

 

 

 

 

 

Компью 

терлік 

тестілеу 

 

 

 

 

 

 

5 

  

DO 5.1. PUIAYa 4104  Ағылшын 

тілінде сөйлеу және жазу 

тәжірибесі 

 

 

MINOR 

Ауызша 

емтихан 
 

          5 
  

Барлығы 1-квартал 18   

2  квартал 

MSTKS 

4.1  

SSSK 4201 

Байланыс желілері және 

коммутациялау жүйесі 

SS 4201 

Ұялы байланыс 

RS 4201 

Радиорелейлік байланыс 

ПД КВ 

 

Ауызша 

емтихан 
 

          8 

 

 



 

 

 

5. Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар 

 

Бағалау саясаты объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары саралау 

қағидаттарына негізделген. Студенттердің ББ оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау 

ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау жүргізу жолымен балдық-рейтингтік жүйе 

(БРЖ) бойынша жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылау 100 балдық шкала бойынша бағаланады. 

Білім алушылардың білімін бағалаудың жалпыланған критерийлері (ағымдағы 

бақылау) 95-100 балл (А) оқу бағдарламалық материалын жан-жақты, жүйелі және терең 

білетін, бағдарламада көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, 

бағдарламада ұсынылған негізгі және қосымша әдебиетті терең меңгерген, практикалық 

сабақтарда белсенді жұмыс істеген, оқытылатын пән бойынша негізгі ғылыми 

тұжырымдамаларды түсінетін, оқу бағдарламалық материалын түсіну мен баяндауда 

шығармашылық қабілеттер мен ғылыми көзқарас танытқан студент, жауап қолданылған 

терминдердің байлығы мен дәлдігімен ерекшеленеді, материал дәйекті және қисынды 

түрде ұсынылған. 

90-94 балл (A-) оқу бағдарламалық материалын жан-жақты, жүйелі түрде білетін, 

бағдарламада көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше орындаған, негізгі әдебиетті 

терең меңгерген және бағдарлама ұсынған қосымша әдебиетпен танысқан, практикалық 

сабақтарда белсенді жұмыс істеген, одан әрі оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің 

жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше толықтыру қабілетін көрсеткен студент 

MSTKS 

4.1  
MTS 4202  Көп арналы 

телекоммуникациялық 

жүйелер 

EATS 4202  Электронды 

автоматтық телефон 

станциялары 

MTChSP 4202   
Мобильдік 

телекоммуникациялар 

және сандық жіберу 

жүйелері 

ПД КВ 

Компью 

терлік 

тестілеу 

5 

 

 

DO 5.1. MSYaK 4207  

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары 

 

 

MINOR 

 

Ауызша 

емтихан 

 

          5 

 

 

БАРЛЫҒЫ 2-квартал  18   

3-квартал 

 РР 4301 Өндірістік 

тәжірибе 
ПД ВК 

Есеп 

12  
 

4-квартал 

 Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді 

емтиханды тапсыру және 

дайындалу 

 

 

12  

 

БАРЛЫҒЫ  3-4 квартал 

БАРЛЫҒЫ  4-курс  

Кредиттердің барлығы: 240   



 

лайық, жауап пайдаланылған терминдердің дәлдігімен ерекшеленеді, материал дәйекті 

және қисынды баяндалады. 

85-89 балл (B+) оқу-бағдарламалық материалды толық білетін, жауапта Елеулі 

дәлсіздіктерге жол бермейтін, бағдарламада көзделген барлық тапсырмаларды өз бетінше 

орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті меңгерген, практикалық сабақтарда 

белсенді жұмыс істеген, одан әрі оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі 

сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше толықтыру қабілетін көрсеткен студент лайық. 

80-84 балл (B) оқу бағдарламалық материалын жеткілікті түрде толық білген, 

жауапта Елеулі дәлсіздіктерге жол бермейтін, бағдарламада көзделген барлық 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті 

меңгерген, практикалық сабақтарда белсенді жұмыс істеген, одан әрі оқу үшін жеткілікті 

пән бойынша білімнің жүйелі сипатын, сондай-ақ оларды өз бетінше толықтыру қабілетін 

көрсеткен студент лайық. 

75-79 балл (B-) оқу бағдарламалық материалын жеткілікті түрде толық білген, 

жауапта Елеулі дәлсіздіктерге жол бермейтін, бағдарламада көзделген негізгі 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетті 

меңгерген, практикалық сабақтарда жеткілікті белсенділігімен ерекшеленетін, одан әрі 

оқу үшін жеткілікті пән бойынша білімнің жүйелі сипатын көрсеткен студент лайық. 

60-74 (C) одан әрі оқу және мамандық бойынша алдағы жұмыс үшін қажетті 

көлемде негізгі оқу-бағдарламалық материалды білетін, практикалық сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбейтін, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз 

бетінше орындаған, негізгі әдебиетті меңгерген, алайда оларды орындау кезінде және 

емтиханға жауапта кейбір қателіктерге жол берген, бірақ оларды өз бетінше жою үшін 

қажетті білімі бар студент лайық. 

60-64 балл (C-) негізгі оқу-бағдарламалық материалды білуін тапқан, практикалық 

сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбеген, бағдарламада көзделген негізгі 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, алайда оларды орындау кезінде және емтиханға 

жауапта кейбір қателіктерге жол берген, бірақ оқытушының басшылығымен жіберілген 

қателіктерді жою үшін қажетті білімі бар студент лайық. 

50-59 балл (D) негізгі оқу-бағдарламалық материалды білуін тапқан, практикалық 

сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбеген, бағдарламада көзделген негізгі 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, алайда оларды орындау кезінде және емтиханға 

жауап беру кезінде қателіктерге жол берген, бірақ оқытушының басшылығымен неғұрлым 

елеулі қателіктерді жою үшін қажетті білімі бар студент лайық. 

25-49 балл (FX) негізгі оқу-бағдарламалық материалды қанағаттанарлық білетін, 

практикалық сабақтарда белсенділігімен ерекшеленбейтін, бағдарламада көзделген негізгі 

тапсырмаларды өз бетінше орындаған, бірақ оларды орындау кезінде (көбінесе тапсыру 

мерзімдері кешіктіріліп) және емтиханға жауапта елеулі қателіктер жіберген, бірақ 

оқытушының басшылығымен ең маңызды қателіктерді жою үшін негізгі қажетті білімі 

бар студент лайық. 

0-24 балл (F) негізгі оқу-бағдарламалық материалдың елеулі бөлігі бойынша 

білімдеріндегі олқылықтарды немесе білімінің жоқтығын анықтаған, бағдарламада 

көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындамаған, бағдарламада көзделген 

тапсырмаларды орындауда принципті қателіктер жіберген, негізгі практикалық, 

семинарлық, зертханалық сабақтарды өтемеген және тиісті пән бойынша қосымша 

сабақтарсыз оқуын жалғастыра алмайтын немесе кәсіби қызметке кірісе алмайтын 

студентке қойылады. 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» БББ пәндері бойынша 

балл жинау тәртібі. 

Алғашқы 7 апта ішінде «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

БББ пәндері бойынша 7 тапсырма қарастырылған. Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы 



 

(Тк) алынған баллдардың орташа арифметикалық мәнімен (0-ден 100-ге дейін) 

айқындалады. 

Пән бойынша келесі 8 аптада 8 тапсырманы орындау қарастырылған. 

Аралық бақылау жазбаша түрде өтеді. Студент сұрақтарға және/немесе тесттерге 

жауап беруі керек. Аралық бақылауға СӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын кесте бойынша 

орындаған студенттер жіберіледі. 

Бірінші рейтинг (сондай-ақ екінші рейтинг) бағалар санына бөлінген ағымдағы 

бақылау бойынша барлық бағалар сомасынан + аралық бақылау бағасы 2-ге бөлінген 

(орташа арифметикалық мән) анықталады. Бірінші рейтинг Р1 = (Тк1 + Рк1)/2 құрайды 

мұнда: Тк1-бірінші ағымдағы бақылау бойынша орташа арифметикалық баға; 

Екінші рейтинг Р2 = (Тк2 + Рк2)/2 құрайды 

мұндағы: Тк2-екінші ағымдағы бақылау бойынша орташа арифметикалық баға; 

Рк2 - екінші межелік бақылауды бағалау. 

Дәрістерде дәлелсіз себептермен болмауы тапсырылған тапсырмалардың бағасын 3 

баллға төмендетеді, практикалық және зертханалық сабақтарда болмауы тапсырылған 

тапсырмалардың бағасын 5 баллға төмендетуге әкеледі. 

Сабақтарды дәлелді себептермен өткізіп алған кезде өткен материалды пысықтауға 

жол беріледі. Орташа рейтинг (Рср.) бірінші рейтинг және екінші рейтинг қорытындылары 

бойынша емтиханға жіберу болып табылады және кемінде 50 баллды құрайды. Орташа 

рейтинг (Рср.) емтиханға мынадай түрде анықталады: Рср. = (Р1 + Р2)/2 

Қорытынды бағаны есептеу. Пән бойынша емтиханнан кейін пән бойынша 

қорытынды баға пайызбен көрсетіледі, ол формуламен айқындалады: 

Және % = (Р1 + Р2) х 0,6 + Э х 0,4 2 

                         2 

мұнда: Р1 – бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; Р2 – екінші рейтинг 

бағасының пайыздық мазмұны; Э-емтихан бағасының пайыздық мазмұны. Курс 

бағдарламасы бойынша жетістіктер деңгейі кредиттік оқыту технологиясында 

қабылданған қорытынды бағалар шәкілі бойынша бағаланады: 

Дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS (иситиэс) - ке аудара отырып, білім 

алушылардың оқу жетістіктерін есепке алуды бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік 

жүйесі 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Сандық эквивалент Балдар (%- дық 

мазмұн) 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 
 

 



 

6 Академиялық адалдық 

Академиялық адалдық немесе академиялық алаяқтық - бұл ғылыми және білім беру 

қызметімен байланысты алаяқтықтың немесе алдаудың кез-келген түрі. Академиялық 

адалдықтың негізгі қағидаттары: 

1) академиялық жұмыста адалдық пен өзара құрметтеуді қалыптастыратын негізгі 

институционалдық құндылық ретінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету; 

2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық 

адалдықтың әділ және объективті қағидаларын бекіту; ; 

3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскриптері негізінде 

білім алушының кредиттерін қайта есепке алудың нақты тетігі мен рәсімін айқындау 

арқылы білім алушының дәйекті және үздіксіз оқу траекториясын қамтамасыз ету; 

4) академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде 

оқытушының өз білім алушыларына құрмет көрсетуі; 

5) академиялық адалдықты ілгерілеткені және қорғағаны үшін білім беру процесіне 

қатысушыларды көтермелеу және ынталандыру; 

6) оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды 

анықтауы; 

7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты 

параметрлерін айқындау; 

8) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес шаралар қабылдау; 

9) білім алушыларға білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін 

және академиялық адалдық көріністеріне жол бермеуге мүмкіндік беретін академиялық 

орта құру болып табылады. 

Академиялық адалдық түрлеріне мыналар жатады: 

- Плагиат: тиісті сілтемесіз басқа адамның идеяларын, сөздерін немесе 

мәлімдемелерін иемдену немесе көбейту. 

- Құру: деректерді, сілтемелерді немесе академиялық процеске қатысты кез-келген 

басқа ақпаратты бұрмалау. 

- Алдау: оқытушыға немесе әріптестерге жалған ақпарат беру, мысалы, сабақты 

өткізіп жіберудің жалған себебі немесе жұмыс аяқталды деген жалған мәлімдеме. 

- Алдау: сыртқы көмекті тиісті рұқсатсыз немесе осы көмекті пайдалануды 

мойындамай-ақ қолдануға кез-келген әрекет. 

- Саботаж: басқалардың өз жұмысын тоқтатуына немесе басқалардың жұмысын 

толығымен тоқтатуға бағытталған әрекеттер. Мұндай әрекеттерге кітапхана кітаптарынан 

беттерді жырту немесе басқа адамдардың эксперименттерін үзу жатады. 

Тапсырмаларды орындаудағы адалдық институттың миссиясы үшін және 

студенттің жеке басының тұтастығын дамыту үшін қажет. Алдау, плагиат немесе 

академиялық адалдықтың басқа түрлеріне жол берілмейді және тапсырманың 

орындалмауы немесе сабақтан тыс уақытта қайта тапсыруды қамтитын тиісті 

санкцияларға әкеледі. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін мүмкіндіктер 

1. Икемді оқыту режимі; 

2. Ыңғайлы уақытта пән талаптарын тапсыру; 

3. Бақылау нормативтерін тапсырудың орнына физикалық қасиеттері бойынша 

жаттығулар кешенін құрастыру, рефераттар жазу үшін жазбаша жұмыс беріледі. 

4. Жүріп-тұруды шектеуге байланысты оқу сабақтарына тұрақты емес баруға 

рұқсат етіледі; 

5. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беріледі.



 

 

 

 

 

 

 

 


