






 

 

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

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 

 

1.5 ОП айрықша ерекшеліктері  

// бағдарламаның айрықша мүмкіндіктерін және бірегей қасиеттерін 

сипаттаңыз(100 сөзден артық емес). ОП профилін сипаттау мысалы: 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» бағыты бойынша 

бакалаврларды дайындау бағдарламасы мамандарды дайындауға арналған. Бакалаврлар 

техниктің, телекоммуникация инженері, телекоммуникациялық құрылғыны монтаждау 

инженері, телекоммуникация саласында техникалық қолдау көрсету инженері, 

телекоммуникация саласында инженер-технолог, техник-құрастырушы, бірінші 

категориядағы орнату және сынақ технигі, жұмыс өтіліне ешқандай талап қойылмайтын 

құрастырылатын және жобалық ұйымдар, ғылыми-зерттеу лаборанттары мен техниктері 

және басқа да біріншілік қызметтерді атқара алады.Кәсіби қызмет саласы дегеніміз - 

қашықтықта ақпарат алмасу үшін жағдай жасауға, электронды құралдар - спутниктік байланыс, 

талшықты-оптикалық байланыс желілері, сандық теледидар, ұялы байланыс арқылы ақпарат 

түрлендіруге жағдай жасауға бағытталған адам қызметінің технологиялары, құралдары, әдістері 

мен әдістерінің жиынтығы. байланыс, көпарналы телефон станциялары. Түлектердің кәсіби іс-

әрекетінің объектілері технологиялық жүйелер жұмыс істейтін кәсіпорындар, кешендер, 

мекемелер, білім беру ұйымдары және басқа да нысандар, белгілердің, сигналдардың, 

жазбаша мәтіннің, суреттердің, дыбыстардың, сымның, радионың кез-келген таралуын, 

шығарылуын және қабылдауын қамтамасыз ететін техникалық құралдар, оптикалық 

байланыс, сонымен қатар ақпаратты электронды құралдармен түрлендіру болып 

табылады. Бағдарламаны әзірлеу, енгізу және бағалау кезіндегі оқу нәтижелері ретінде 

түлектердің құзыреттіліктеріне назар аударыңыз. Сондай-ақ, құзыреттілікті бағалау үшін ECTS 

несие жүйесін қолдану.  



 

 

2. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮСІНДІРІЛУІ  

2.1 ОП мақсаттары 

• 1 мақсат. Кең фундаменталды білімі бар, еңбек нарығының және технологияның 

өзгермелі талаптарына бейімделе алатын, белсенді, командада жұмыс істей алатын 

жоғары білікті мамандарды даярлау. 

• 2 мақсат. Кәсіби мәдениеті жоғары, өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға 

қабілетті түлектерді дайындау. 

• 3 мақсат. Радиотехника, электроника және телекоммуникация бағытында кәсіби білім 

беру бағдарламасында белгіленген теориялық және практикалық дағдылар жиынтығымен 

түлектерді даярлау.  

• 4 мақсат. Радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы теория мен 

практиканың дамуының негізгі тенденцияларын түсіне отырып, қызметтің бір немесе 

бірнеше түрлерінде кәсіби функцияларды орындауға қабілетті түлектерді даярлау.  

• 5 мақсат.Радиотехника, электроника және телекоммуникация инфрақұрылымының 

экономикалық сипаттамаларын, нарықтық экономика жағдайындағы менеджменттің мәні 

мен маңызын, басқару принциптері мен әдістерін білетін түлектерді даярлау. 

 

2.2Студенттер үшін БББ түсінігі 

6В06201 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы 

бойынша бакалавриат түлегіне радиотехника, электроника және телекоммуникация 

бакалавр академиялық дәрежесі беріледі. 

Біліктілік талаптарына сәйкес бакалаврлар техник, телекоммуникация инженері, 

телекоммуникация жабдықтарын монтаждау инженері, телекоммуникация желісін 

басқару инженері, телекоммуникация технологы, жобалаушы техник, бірінші санатты 

қондырушы және сынақшы, лаборанттар мен техниктердің негізгі лауазымдарына ие бола 

алады. ғылыми-зерттеу мекемелері, жобалау және жобалау ұйымдары еңбек өтіліне және 

басқа лауазымдарға қойылатын талаптарсыз. 

 

2.3 Еңбек нарығындағы қажеттілігі 

6В06201 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы 

бойынша білім беру бакалаврларының кәсіби қызметінің объектілері дегеніміз - 

символдар, сигналдар, жазбаша мәтін, кескіндер, дыбыстарды сым, радио, оптикалық 

немесе келесі басқа жүйелер арқылы беруді, шығаруды және қабылдауды қамтамасыз 

ететін технологиялық жүйелер, техникалық құралдар, ақпаратты электронды құралдармен 

түрлендіру.  

 

 

2.4 Кәсіби қызмет саласы 

Ғылым мен техниканың саласы, бұл адам қызметінің технологиялары, құралдары, 

әдістері мен әдістерінің жиынтығын қамтиды, бұл қашықтықта ақпарат алмасу үшін 

жағдай жасауға, электронды құралдар - спутниктік байланыс, талшықты-оптикалық 

байланыс желілері, сандық теледидар, ұялы байланыс, көпарналы көмегімен ақпаратты 

түрлендіруге бағытталған телефон станциялары.. 

   

2.5 Кәсіби қызмет объектілері  
Түлектердің кәсіби іс-әрекетінің объектілері - бұл технологиялық жүйелер жұмыс істейтін 

кәсіпорындар, кешендер, мекемелер, білім беру ұйымдары және басқа да нысандар, белгілердің, 

сигналдардың, жазбаша мәтіннің, бейнелердің, дыбыстардың, сымның, радионың берілуін, 
шығарылуын және қабылдануын қамтамасыз ететін техникалық құралдар, оптикалық, сонымен 

қатар электронды құралдар немесе келесі басқа жүйелер арқылы ақпаратты түрлендіру:  

- байланыс желілері және коммутация жүйелері; 
- оптикалық диапазон жүйелерін қоса алғанда, көп арналы телекоммуникация жүйелері;  



 

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

жүйелері мен құрылғылары; 
- дыбыстық және телевизиялық хабар таратуға, электроакустикаға және сөйлеу информатикасына, 

мультимедиялық технологияға арналған жүйелер мен құрылғылар; 

- мәліметтерді беруге арналған жүйелер мен құрылғылар; 
- объектілерді басқаруға, ақпаратты түрлендіруге арналған компьютерлік жүйелерді қоса алғанда  

телекоммуникациялық жүйелердегі ақпаратты қорғау құралдары; 

- телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді метрологиялық қамтамасыз ету құралдары; 

- телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг; 
- телекоммуникациялық құрылғыларға жедел және сервистік қызмет көрсетуді басқару. 

 

3. БББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

3.1 БББ мақсаттары 

 

Бұл білім беру бағдарламасының мақсаты - сигналдарды тарату және қабылдау 

теориясының, радиобайланыс теориясының, автоматтандырылған жүйелерді, 

компьютерлік жүйелерді жобалау, басқару және сенімділік, телекоммуникация 

саласын ұйымдастыру, ақпараттық қауіпсіздік, менеджмент және маркетинг 

теориясының саласы. Бакалавр келесі жүйелерді: телекоммуникация, радиобайланыс, 

теледидар, радиохабар, радиолокациялық және навигациялық, радиобақылау, 

мобильді байланыс, радиохабар және теледидар мен дыбыстық сигналдарды радио 

қабылдау, арнайы радиотехника, электронды және компьютерлік жүйелерді әзірлеу, 

енгізу және пайдалану, микроконтроллерлер мен микрокомпьютерлер саласында 

жұмыс істей алады. 

БББ дамыту нәтижелері түлектің алған құзыреттіліктерімен анықталады, яғни, 

оның кәсіби іс-әрекет міндеттеріне сәйкес білім, білік, тәжірибе және жеке қасиеттерін 

қолдану қабілеті. БББ-ны игеру нәтижесінде түлек жалпы мәдени және кәсіби 

құзыреттіліктерге ие болуы керек, т.а. кәсіби іс-әрекеттің міндеттеріне сәйкес білім, 

білік, тәжірибе және жеке қасиеттерді қолдану мүмкіндігі. 

 

Тәрбие саласындағы мақсаттары: 

 

- әлеуметтік және жеке қасиеттерді қалыптастыру, адамгершілік, жалпы мәдени дағдылар, 

әлеуметтік бейімделу қабілеті, жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін іске асыру, 

мақсаттылық, ұйымшылдық, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, қарым-қатынас, 

толеранттылық, оқыту профиліне сәйкес «Радиотехника, электроника және 

телекоммуникация» мамандығы бойынша кәсіби қызметтің әлеуметтік мәні мен 

әлеуметтік салдарын түсіну. 

Оқыту саласындағы мақсаттары: 

- гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану 

ғылымдарының негіздеріне оқыту, 

- түлекке «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» оқыту 

профиліне сәйкес экономикалық салада табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғары 

кәсіби білім алу. 

- бітірушіге «техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесі 

берілетін қорытынды мемлекеттік аттестаттауды сәтті аяқтау нәтижелері негізінде 

студенттердің профиліне (мамандануына) сәйкес бакалавриаттың білім беру 

бағдарламасын игеруге кәсіби бағыттылығы. 

 
 

 

3.2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  



 

 

Кәсіби қызметтің саласы дегеніміз  бұл қашықтықта ақпарат алмасу үшін жағдай 

жасауға, электронды құралдарды қолданып, ақпаратты түрлендіруге бағытталған 

қызметтердің технологиялары, құралдары, әдістері мен әдістерінің жиынтығын 

қамтитын техникалық ғылым мен технология саласы болып табылады. Радиотехника, 

электроника және телекоммуникация саласындағы бакалавиаттардың кәсіби қызметіне 

телекоммуникация жүйелерін, радиобайланыс, теледидар, радио хабарларын тарату, 

радиолокация және навигация, радиобақылау, мобильді байланыс, радио және радио 

қабылдау, телевизиялық және дыбыстық сигналдарды, басқарылатын электронды және 

компьютерлік жүйелер мен жүйелерді дамыту және пайдалану кіреді. 

микроконтроллерлер мен микрокомпьютерлерді пайдалану.Бакалаврларды 

даярлаудың мақсаты - телекоммуникациялық жүйелер мен радиоэлектрониканың 

байланыс желілерін зерттеуге, дамытуға және пайдалануға қабілетті мамандарды 

даярлау.  

 

Оқудың бірінші жылынан кейін бакалавр білуі тиіс: 

 

6В06201 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша 

бакалавриаттың оқу нәтижелері бірінші деңгейдегі Дублин дескрипторларына сәйкес 

білім беруді білдіреді: 

Дескрипторлар оқушылардың қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін 

көрсетеді: 

1) оқу саласындағы озық білімдерге негізделген оқу саласындағы білімдер мен 

түсініктерді көрсетуге; 

2) білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға, дәлелдер келтіруге және 

зерттелетін саланың мәселелерін шешуге; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікірлер 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауға және түсіндіруге; 

4) теориялық және практикалық білімді зерттелетін бағыт бойынша оқу, 

практикалық және кәсіптік міндеттерді шешу үшін қолдануға; 

5) оқылатын аймақта қосымша білім беруді өз бетінше жалғастыру үшін қажетті 

оқу дағдылары; 

6) ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білуге және оларды зерттеу 

саласында қолдануға; 

7) зерттелетін салада фактілер, құбылыстар, теориялар және олардың арасындағы 

күрделі қатынастар туралы білімді және түсінікті қолдануға; 

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мағынасын түсіну; 

 

- Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік 

ерекшеліктерін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды көрсету; 

(PO1). 

- жаратылыстану ғылымдары саласындағы кең көзқарасы мен ойлау мәдениеті, 

негізгі философиялық түсініктері мен категориялары, табиғат пен қоғамның даму 

заңдылықтары бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін негізгі негіздерді 

білу; (PO2) 

- кәсіби халықаралық іскерлік байланыстың қолданыстағы мамандандырылған 

терминологиясы және көптілді қоғам құру шеңберінде коммуникация құралы ретінде 

мемлекеттік, орыс және шетел тілдерін иелену; (PO3) 

 

- ақпараттың өзара әрекеттесуінің, ақпаратты қабылдаудың, сақтаудың, өңдеудің, 

интерпретациялаудың негізгі әдістері мен құралдарына ие болу, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларына ие болу; мақсатты қойып, 



 

оған жету жолдарын таңдай отырып, ақпаратты қабылдау және әдіснамалық жалпылау 

қабілетіне ие болу; (PO4) 

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

траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы құнды әлеуметтік 

және кәсіби қызметті қамтамасыз ету мақсатында салауатты өмір салтына назар аудару. 

(PO5) 

- аналогтық және цифрлық электронды құрылғыларға арналған схемаларды 

таңдауды, интегралды нұсқада орындалуын ескере отырып, схемалық есептеулерді және 

схемаларды құрастыруды; (PO6) 

- заманауи талдау және синтез әдістерін қолдана отырып, жаңадан жасалған 

қондырғылар мен құрылғыларды модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеулер 

жүргізу; (PO7) 

- объектілер мен жүйелер туралы ақпаратты беру мен түрлендірудің негізгі 

жүйелерінің құрылымы мен мүмкіндіктерін талдау; (PO8), 

- бағдарламалық және аппараттық құралдарға негізделген ақпаратты сақтауға және 

бейнелеуге арналған құрылғылар әзірлеуді жүзеге асыру; (PO9) 

- радиотехника, телекоммуникация және электронды құрылғылардың сенімділігі мен 

диагностикалық схемаларын талдау, қажетті датчиктерді таңдау; (PO10) 

- әр түрлі қосымшалар үшін микропроцессорлардың негізгі түрлерін, жеке қосалқы 

жүйелердің де, тұтас микропроцессорлық жүйенің де негізгі кезеңдерін және құрылымдық 

ерекшеліктерін таңдауды жүзеге асыру; (PO11) 

- компьютерлік технологияны қолдана отырып, элементтердің параметрлері үшін 

мәндерді таңдауға, осы параметрлер мен жұмыс режимдерін оңтайландыруға байланысты 

есептеулер жүргізу; (PO12) 

- телекоммуникация және электроника құрылғыларының құрылымын жасау, 

байланыс жүйелері мен құрылғыларын жобалау; (PO13) 

- жүйелердегі ақпарат алмасудың негізгі формаларын, жұмыс істеудің физикалық 

принциптерін және радиоэлектроника мен байланыс жүйелерінің негізгі техникалық 

сипаттамаларын талдау; (RO14) 

- ғаламдық және жергілікті желілерді ұйымдастыру принциптерін, аппараттық және 

бағдарламалық телекоммуникациялардың жұмыс алгоритмін және құрамын талдау; 

(PO15) 

- жобалау кезінде стандарттау және метрологиялық қамтамасыз ету талаптарын 

сақтауға; (РО16) 

- жасалып жатқан құрылғының дизайны бойынша техникалық тапсырмаларды 

талдау және келісу; (PO17) 

- орындалған жұмыс бойынша ғылыми-техникалық құжаттама жасау; (РO18) 

- зерттелген техникалық объектілерді пайдалану; (PO19) 

- жобаланған құрылғылар мен жүйелерге қойылатын негізгі техникалық-

экономикалық талаптарды тұжырымдау; (PO20) 

- заманауи элементтер базасында ақпаратты беру, қабылдау және тарату үшін 

жабдықтар мен құрылғыларды әзірлеу және жобалау; (PO21) 

- ақпараттық технологиялармен байланысты салаларда телекоммуникация 

теориясының әдістерін қолдану; (РO22) 

- электрондық және компьютерлік жүйелер мен желілерде жұмыс істеу; (PO23) 

 

 

 

  



 

4. БББ  ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

Модуль 

коды 

Модуль құраушылары Кезең және 

компонент 

Қорытынды 

бақылауды 

жүргізу 

формасы 

Академия

лық 

кредиттер 

саны 

Қалыптасқан 

компетенция 

лар (5 бөлім 

кодтары) 

Ескерту 

1 квартал 

MSPZ 1.2 DT/RV/RS 

1101Дінтану/Религиовед

ение/Religious studies 

SZhK/OAK/FAC 

1101Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері/ 

Основы  

антикоррупционой 

культуры/Fundamentals 

of anti-corruption culture 

ME/ME/EC 

1101Мәңгілік 

ел/Мәңгілік ел/Eternal 

country 

ООД,КВ Портфолио 5   

MOKSM 

1.3 

K(О)Т/ K(R)Ya/K(R)L 

1102 Қазақ (орыс) 

тілі/Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД,ОК Компьютерлік 

тестілеу 

5   

MFKS 1.4 DSh/FK/PC 1103Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД,ОК Диф.тапсыру 2   

MSO 2.1 MT/MA/MA 1104 

Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematicalanal

ysis 

БД, (ВК)  

Ауызша 

емтихан 

3   

       

1 квартал қорытындысы 15   

           2 квартал 

MSN 1.1.  KKZ/SIK/ TMH 

1201Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы/Современная 

история Казахстана/The  

modern history of 

Kazakhstan 

ООД,ОК Мемлекеттік 

емтихан 
5   

MOKSM 

1.3 

K(О)Т/ 

K(R)Ya/K(R)L1202 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ООД,ОК Компьютерлік 

тестілеу 

5   

MFKS 1.4 DSh/FK/PC 1203Дене БД,ВК Диф.тапсыру 2   



 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

MSO 

2.1 

MT/MA/MA 

1204Математикалық 

талдау/Математический 

анализ/Mathematical 

analysis 

БД,ВК Ауызша 

емтихан 

3   

2 квартал қорытындысы 15   

3 квартал 

MSN 1.1. Fil/Fil/Fil 1301 

Философия/Философия/ 

Philosophy 

ООД,(ОК) Компьютерлік 

тестілеу 5 

  

MOKSM 

1.3 

AKT /IKT /ICT 

1302Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Informationand 

Communication  

Technologies (in engl. 

language) 

ООД,(ОК) 
  

Ауызша 

емтихан 
5   

MOKSM 

1.3 

ShТ/IYa /FL 1303Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,(ОК) 
 

Компьютерлік 

тестілеу 
3   

MFKS 1.4 DSh/FK/PC 1304 Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД,(ОК) 

 

Диф.тапсыру 2   

3квартал қорытындысы 15   

4квартал 

MSPZ 1.2 SZhA/PIS/PSS 

1401Саясаттану және 

әлеуметтану/Политолог

ия и социология/ 

Political Science and 

Sociology 

MT/KT/CS 

1401Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural 

studies 

Psy/Psy/Psy 1401 

Психология/Психология

/Psychology 

ООД,(ОК)  

 

 

 

 

Баяндама 

қорғау 

 

 

 

 

 

 

5 

  

MOKSM 

1.3 
ShТ/IYa /FL 1402 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/ForeignLanguage 

ООД,(ОК) Компьютерлік 

тестілеу 
3 

  

MFKS 1.4 DSh/FK/PC 1403Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура/Physical culture 

ООД,(ОК) Диф.тапсыру 2 

  



 

MSO 2.1 MK/VK/IS  

1404Мамандыққа 

кіріспе/Введение в 

специальность/Introducti

on to the specialty 

БД, (ВК) 

Ауызша 

емтихан 

4 

  

MVS 2.2 OTI/UOP/EIP 1405Оқу 

(танысу) іс-тәжірибе 

/Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Educational 

(introductory) practice 

БД,(ВК) Есеп 1 

  

4 кварталқорытындысы 15   

1курс қорытындысы 60   

2курс 

1квартал 

MSPZ 1.2 SZhA/PIS/PSS 1401 

Саясаттану және 

әлеуметтану/Политолог

ия и социология/ 

PoliticalScienceandSociol

ogy 

MT/KT/CS 1401 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural

studies 

Psy/Psy/Psy 1401 

Психология/Психология

/Psychology 

 

 

 

 

 

 

ООД,(ОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

MFKS 1.4 ShТ/IYa /FL2102 Шетел 

тілі/Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,(ОК) Компьютерлік 

тестілеу 
2 

  

MECIT 

2.2 

ETT/TES/TEC 

2103Электрлік тiзбектер 

теориясы /Теория 

электрических 

цепей/Theory of 

electrical circuits 

БД, (ВК) Компьютерлік 

тестілеу 

5   

MPORET 

2.3 

RSK/POR/ERE 

2104Радиотехника  

саласында 

кәсіпкерлік/Предприним

ательство в  отрасли 

радиотехники/Entreprene

urship in the radio 

engineering 

industrySSS/NN/TT 

2104Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/Taxes 

and 

taxationHRM/HRM/HRM 

2104  HR 

БД (КВ) Ауызша 

емтихан 

5   



 

менеджмент/HR 

менеджмент/HR 

Management 

BZh/BP/BP 2104Бизнес-

жоспарлау/Бизнес 

планирование/Business 

Planning 

IK/PP/BL 2104Іскерлік 

құқық/Предприниматель

ское право/Business law 

1 квартал қорытындысы 15   

2 квартал 

MECIT 

2.2 

ShТ/IYa /FL 2201 Шетел 

тілі/Иностранный 

язык/Foreign Language 

ООД,(ОК) 

 

Компьютерлік 

тестілеу 

2 

 

 

MECIT 

2.2 

 ETN/TOE/TFE 2202 

Электротехниканыңтеор

иялықнегіздері/Теорети

ческиеосновыэлектроте

хники/Theoretical 

foundations of electrical 

engineering 

БД, (ВК) 

Компьютерлік 

тестілеу 

3 

 

 

MECIT 

2.2 

EBT/TEC/TEC 

2203Электрлік байланыс 

теориясы/Теория 

электрической 

связи/Theory of electrical 

communication 

БД, (ВК) 

 

 

 

Ауызша 

емтихан 
 

5 

 

 

MERT 

2.4 

AE/AE/AE 2204 

Аналогты электроника 

/Аналоговая 

электроника/Analogelect

ronics 

EET/EES/EEC 2204 

Электроника және 

электр 

тізбектері/Электроника 

и электрические 

цепи/Electronicsandelectr

icalcircuits 

БД,(КВ) 

Жоба  

қорғау 

5 

 

 

2квартал қорытындысы 15   

3 квартал 

MERT 

2.4 

RTN/ORT/FRE 23021 

Радиотехника және 

телекоммуникация 

негіздері/Основы 

радиотехники и 

телекоммуникаций/Fund

amentals of radio 

engineering and 

telecommunications 

EOTN/OEIT/FEME 2301 

БД,(КВ) 

Компьютерлік 

тестілеу 

5 

 

 



 

Электронды және өлшеу 

техникасының 

негіздері/Основы 

электронной и 

измерительной техники/ 

Fundamentals of 

electronic and measuring 

equipment 

MMSSSZ 

2.5 

 

TZhM/MST/MTS 

2302Телекоммуникация

ны жүйелерін 

модельдеу/Моделирован

ие систем 

телекоммуникаций/Mod

eling of 

telecommunication 

systems 

TZhS/NTS/RTS 

2302Телекоммуникация

лық жүйелердің 

сенімділігі/ Надежность 

телекоммуникационных 

систем/ Reliability of 

telecommunications 

systems 

EZhM/MSS/SNM 

2302Электробайланыс 

желілері мен жүйелерін 

модельдеу/Моделирован

ие систем и сетей 

электросвязи/ Systems 

and network modeling 

telecommunications 

БД,(КВ) 

Ауызша 

емтихан 

5 

 

 

MUEIPT 

2.7 

MB/MS/MC 

2303Мобильді 

байланыс/Мобильная 

связь/ Mobile 

communication 

VB/VS/VM 

2303Видиобайланыс/Ви

диосвязь/Videosmash 

БД,(КВ) 

Жазбаша 

емтихан 

5 

 

 

3 квартал қорытындысы 15   

4  квартал 

MERT 

2.4 

OT/PP/IP 2401Өндірістік 

тәжірибе/Производствен

ная практика/ Industrial 

practice 

 

БД,(ВК) 

Есеп 

5 

 

 

MUEIPT 

2.7 

EKE/EPE/PSE 2402 

Электрондық 

құрылғылардың 

БД,(КВ) 

Компьютерлік 

тестілеу 5 

 

 



 

электрлі 

көректенуі/Электропита

ние электронных 

устройств/Powersupplyof

electronicdevices 

RKE/EPU/PSR 2402 

Радиоэлектронды 

құрылғыларды 

электрлік қоректендіру/ 

Электропитание 

радиоэлектронных 

устройств/ 

Powersupplyofradioelectr

onicdevice 

TZhK/EPS/EPS 2402 

Телекоммуникация 

жүйелер мен 

құрылғыларын 

электірлік 

қоректендіру/Электриче

ское питание систем и 

устройств 

телекоммуникаций/ 

Electricalpowersupplyofte

lecommunicationsystemsa

nddevices 

MUEIPT 

2.7 

IPT/IPT/IPT 2403 IP-

телефония/IP-

телефония/ IP-telephony 

БД,(ВК) Ауызша 

емтихан 5 

 

 

4квартал қорытындысы 
15 

 
 

2 курс қорытындысы 
60 

 
 

3 курс 

1квартал 

MSO 2.1 RT/RT/RT 3101 

Робототехника 

/Робототехника/Robotics 

GZA/MNI/MSR 

3101Ғылыми зерттеу 

әдістер/Методы 

научных 

исследований/Methods 

of scientific research 

Azh/AP/AW 

3101Академиялық 

жазылым/Академическо

е письмо/Academic 

writing 

ING/ING/ENG 

3101Инжиниринг/Инжи

БД (КВ) Компьютерлік 

тестілеу 

5 

 

 



 

ниринг/Engineering 

MSKTP 

2.6 

TZhA/ZIT/PIT 

3102Телекоммуникация

лық жүйелердегі 

ақпараттарды қорғау/ 

Защита информации в 

телекоммуникационных 

системах/ Protection of 

information in 

telecommunication 

system 

 
 

 

 
БД (ВК) 

 

 

 

Ауызша 

емтихан 
5 

 

 

MPS 2.8. TOT/VOSP/FOT 3103 

Талшықты оптикалық 

тарату 

жүйесi/Волоконно-

оптические системы 

передачи/Fiber optic 

transmission systems 

 

 
 

БД (ВК) 

 
 

 

 

Жазбаша 

емтихан 

 

 

 
 

5 

  

1квартал қорытындысы 15   

2квартал 

MSKTP 

2.6 

ITK/ITK/ITC 3201IT-

консалтинг/IT-

консалтинг/IT-consulting 

IT/IT/IT 3201 Интернет 

технологиялар/Интернет

-

технологии/Internettechn

ology 

KZKT/SKT/MCT 3201 

Қазіргі заманғы 

компьютерлік 

технологиялар/Совреме

нные компьютерные 

технологии/Moderncomp

utertechnologiesKZIT/SI

TP/MITP 3201 Қазіргі 

заманғы  

ITбағдарламалар/Совре

менные IT-

программы/ModernITpro

grams 

EBK/POE/CS  3201 ЭEМ 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыру/Пр

ограммное обеспечение 

ЭВМ/Computersoftware 

EKK/EPU/CP  3201 ЭЕМ 

және 

қосалқықұралдар/ЭВМ 

и периферийные 

устройства/Computersan

БД (КВ) 

 

Компьютерлік 

тестілеу 

5 

 

 



 

dperipherals 

KIT/SIT/MIT 3201 

Қазіргі заманғы  

ITбағдарламалар/Совре

менные IT-

программы/ModernITpro

grams 

MPS 2.8 ETT/TPE/TTE  

3202Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы/Теория 

передачи 

электромагнитных волн/ 

The theory of 

transmission of 

electromagnetic waves 

RTT/TPR/TRW 

3202Радиотолқындарды 

тарату теориясы/Теория 

передачи радиоволн/ 

Theory of radio wave 

transmission 

EOT/EPV/EFW 

3202Электромагниттік 

өрістер мен 

толқындар/Электромагн

итные поля и волны/ 

Electromagnetic fields 

and waves 

 
 

 

 
БД (КВ) 

 

 

 

Жоба қорғау 

5 

 

 

MSTKS 

2.9. 

AK/AK/AK 3203 

Автоматтыкоммутация/

Автоматическаякоммута

ция/Automaticswitching 

CBT/TSS/DCT 3203 

Сандық байланыс 

технологиясы/Технолог

ии цифровой 

связи/Digitalcommunicati

ontechnologies 

SBT/TBS/WCT 3203 

Сымсыз байланыс 

технологиясы 

/Технологии 

беспроводной связи/ 

Wirelesscommunicationte

chnology 

ZhTR/PTR/MTR 3203 

Жылжымалы 

телекоммуникациялық 

радиожүйелер/ 

Подвижная 

телекоммуникационная 

 
 

 

 
 

БД (КВ) 

 

 

 

 

Жазбаша 

емтихан 

5 

 

 



 

радиосистемы  

Mobiletelecommunication

radiosystemsradiosystem 

TKZh/OPP/OPB  3203 

Телекоммуникация 

кәсіпорындарында 

жоспарлау және 

ұйымдастыру/ 

Организация и 

планирование на 

предприятиях 

телекоммуникаций/ 

Organizationandplanning

ofthebusinessoftelecomm

unications 

 2квартал қорытындысы 15   

3квартал 

MCESI 

2.10. 

TEZh/SET/CNT 

3301Телекоммуникация

лардағы ЭЕМ желілері/ 

Сети ЭВМ в 

телекоммуникации/ 

Computer networks in 

telecommunications 

SEN/OSE/BDE 

3301Сандық 

электроника негіздері/ 

Основы цифровой 

электроники/Basics of 

digital electronics 

TAO/SIT/SMT 

3301Телекоммуникация

дағы арнайы өлшемдер/ 

Специальные измерения 

в 

телекоммуникациях/Spe

cial measurements in 

telecommunications 

 
 

 

 

 
БД (КВ) 

 

 

 

 

Ауызша 

емтихан 

5   

MKMNS

S 2.11. 

BBZh/NSS/GCS 

3302Байланыстың 

бағыттаушы жүйелері 

/Направляющие 

системы связи/ Guiding 

communication systems 

 

 

 
 

 

БД (ВК) 

 

 

 

 

Компьютерлік 

тестілеу 

 

 

 

 

5 

  

DO 5.1. ATD/PUI/PLS 

3403Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)/Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

MINOR  
Ауызша 
емтихан 

 

5 
  



 

(Upper Intermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Programs of 

level study of the English 

language (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency) 

 3кварталқорытындысы 15   

4квартал  

MCESI 

2.10. 

OT/PP/IP 3401 

Өндірістік 

тәжірибе/Производствен

ная практика/ 

Industrialpractice 

ПД (ВК) 

Есеп 

5 

  

MTTSLS 

3.1. 

KTZh/MSP/MTS 

3402Көпканалды тарату 

жүйелері/Многоканальн

ые системы 

передачи/Multi-channel 

transmission system 

KTZh/TTS/TTN 

3402Көліктік 

телекоммуникациялық 

желілері/ Транспортные 

телекоммуникационные 

сети/Transport 

telecommunication 

networks 

DBS/KRS/CEA 

3402Дыбыстық және 

бейне сигналдарды 

компьютерлік 

редакциялау/Компьютер

ное редактирование 

сигналов звука и 

изображений/Computer-

based editing of audio and 

image signals 

TOA/MSI/MMM 

3402Телекоммуникация

дағы өлшеу әдісітері 

мен құралдары/ Методы 

и средства измерений в 

телекоммуникации/ 

Methods and means of 

measurement in 

telecommunications 

 

 

 

 

 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

Компьютерлік 

тестілеу 

5   

DO 5.1 ATD/PUI/PLS 

3403Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары (Upper 

Intermidiate, Advance, 

 

MINOR 

 

Ауызша 

емтихан 5   



 

Proficiency)/Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(Upper Intermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Programs of 

level study of the English 

language (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency) 

 4квартал қорытындысы 15   

3курс қорытындысы 60   

4курс 

1квартал 

MCPCT 

2.12. 

STN/OSP/BDT 

4101Сандық тарату 

негіздері/Основы 

цифровой передачи/ 

Basics of digital 

transmission 

ST/ST/DT 4101Сандық 

телефония/Цифровая 

телефония/Digital 

telephony 

БД,(КВ)  

Жоба  

қорғау 

3 

  

MTTSLS 

3.1. 

BZhN/OSS/BCS 

4102Байланыс жүйесінің 

негіздері/Основы систем 

связи/ Basics of 

communication systems 

EZh/OVS/OCS 

4102Есептеу жүйелері 

мен желілерін 

ұйымдастыру/Организац

ия вычислительных 

систем и 

сетей/Organization of 

computer systems and 

networks 

AFK/RRA/RWP 

4102Антенна-фидерлі 

құрылғылар және 

радиотолқындарды 

тарату/Распространение 

радиоволн и антенно-

фидерные 

устройства/Radio wave 

propagation and antenna-

feeder devices 

BZh/LS/CL 

4102Байланыс жолдары/ 

Линии связи/ 

Communication line 

 

 

 

 

 

БД,(КВ) 

 

 

 

 

 

Жазбаша 

емтихан 

5   



 

MTSСAK 

3.2. 

BZhG/SVK/VSS 

4103Бейнебақылау 

жүйелері және 

ғарыштық аңду 

жүйелері/Системы 

видионаблюдения и 

космические системы 

слежения/Video 

surveillance systems and 

space tracking systems 

DZh/SBD/DS 

4103Дерекқор 

жүйелері/Системы баз 

данных/ Database system 

MSK/SUM/DVM 

4103Микропроцессорла

р және сандық 

құрылғылар/Цифровые 

устройства и 

микропроцессоры/ 

Digital devices and 

microprocessors 

AK/AK/AS 

4103Автоматты 

коммутация/Автоматиче

ская 

коммутация/Automatic 

switching 

 

 

 

 

 

 

 

ПД,(КВ) 

 

 

 

 

 

Компьютерлік 

тестілеу 

 

 

 

 

 

 

5 

  

DO 5.1. ATS/PUP/PSW 

4104Ағылшын тілінде 

сөйлеу және жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной 

речи английского языка/ 

Practice speaking and 

writing the English 

language 

 

 

MINOR 

 

Ауызша 

емтихан 

 

          5 
  

1квартал қорытындысы 18   

2  квартал 

MSTKS 

4.1 

BZhK/SSS/CNS 

4201Байланыс желілері 

және коммутациялау 

жүйесі/Сети связи и 

системы 

коммутации/Communica

tion networks and 

switching systems 

UB/SS/CC 4201Ұялы 

байланыс/ Сотовая 

связь/ Cellular 

communication 

ПД,(КВ) 

 

Портфолио 

 

8 

 

 



 

RB/RS/RRC 

4201Радиорелейлік 

байланыс/Радиорелейна

я связь/Radio relay 

communication 

MSTKS 

4.1 

KTZh/MTS/MTS 

4202Көпарналы 

телекоммуникациялық 

жүйелер/ 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы/ Multichannel 

telecommunication 

systems 

EAT/EAT/EAT 

4202Электронды 

автоматтық телефон 

станциялары/Электронн

ые автоматические 

телефонные 

станции/Electronic 

automatic telephone 

exchanges 

MTS/MTS/MTD 

4202Мобильдік 

телекоммуникациялар 

және сандық жіберу 

жүйелері/Мобильные 

телекоммуникации и 

цифровые системы 

передачи/Mobile 

telecommunications and 

digital transmission 

systems 

ПД,(КВ) 

Компьютерлік 

тестілеу 

5 

 

 

MMRT 

4.3 

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары/Международн

ые 

стандартизированные 

языковые 

курсы/Internationalstanda

rdizedlanguagecourses 

 

MINOR 

 

Ауызша 

емтихан 

 

          5 

 

 

2 кварталқорытындысы 18   

3квартал 

GPGE 6 OT/PP/IP 

4301Өндірістіктәжірибе.

/Профессиональнаяпрак

тика/Industrialpractice 

ПД,(ВК) 

Есеп 

12  

 

4 квартал 

GPGE 6 MBM/GES/SES          

DZhZh/NZD/WDT        

4401 Мамандық 

ИА 

Дипломдық 

жұмысты қорғау 
немесе кешенді 12  

 



 

бойынша мемлекеттік 

емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности/Stateexa

minthespecialty.                                

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау/ Написание и 

защита дипломной                                                                                                               

работы 

(проекта)/Writinganddefe

ndingathesis (project) 

емтихан 

3-4 квартал қорытындысы 

4курс қорытындысы 

Барлық кредит саны: 240   

 

 

 

 

 

 

 

5. ОҚУ МОДУЛІНІҢ КАРТАСЫ  

(модульдер сипаттамасы) 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды  MSN 1.1. 

2 Модуль атауы  Әлеуметтік ғылымдар модулі  

1)Қазіргі заман Қазақстан тарихы 
2)Философия 

3 Модуль құрастырушылары Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-владелец модуля Әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді жүзеге асыруға 

қатысатын басқа кафедралар  

Кафедра  Қатысудың % 

Әлеуметтік 

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы  2 квартал(1 курс) 

7 Сабақ беру және бағалау тілі  Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім бағдарламасы (Дүние жүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ  

10 Модуль сипаттамасы 

 «Қазақстанның жаңа тарихы» оның қазақстандық бірегейлікті нығайтудағы, халықтың өзін-

өзі тануындағы, жаңа мыңжылдықтағы интеллектуалды серпіліс қажеттілігіне байланысты 
міндеттерді жүзеге асырудағы орасан зор рөліне байланысты.Мақсатты ойдағыдай жүзеге 

асыру үшін қазақстандық қоғамда рухани-идеологиялық өзек болуы керек, бұған қоғамдық 

сананы жаңғырту тетіктерін ашатын және рухани-мәдени дәстүрлер сабақтастығына 

негізделген «Рухани жаңғыру» бағдарламасы ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары  

Ц1  Қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

студенттердің назарын мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларына және 

тарихи-мәдени процестерге бағыттау. 



 

Ц2 Студенттердің философияны әлемді, оның негізгі бөлімдерін, мәселелері мен болашақ 

кәсіби іс-әрекет жағдайында оларды зерттеу әдістерін түсінудің ерекше формасы ретінде 
тұтас түсінігін қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

КК1 Қазақстанның қазіргі тарихындағы оқиғалардың себептері мен салдарын тарихи сипаттау 

және талдау әдістерін игере алады, патриотизмді және азаматтық позицияны қалыптастыру 
үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдай алады, тәуелсіз 

Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі кезеңдері туралы білімдерін көрсете 

алады, тарихи өткенді және негізделген пайымдауларды талдау негізінде заманауи 

мәселелерді шешудің мүмкін жолдарын ұсына алады. 

КК2 1) тарихи өткен құбылыстар мен оқиғаларды сыни талдау арқылы адамзат қоғамының 

әлемдік-тарихи дамуының жалпы парадигмасымен байланыстыру; 

2) мәдениетаралық диалогтың және рухани мұраны құрметтеудің практикалық әлеуетін 
анықтау; 

3) тарихи танымның қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы іргелі 

рөлін негіздеу, өзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі қоғамның демократиялық 

құндылықтарының басымдықтары бойынша өзіндік азаматтық ұстанымын қалыптастыру. 

КК3 Онтология мен метафизиканың негізгі мазмұнын философияның тарихи дамуы тұрғысынан 

сипаттай алады; 

1) шындықты философиялық түсінудің ерекшеліктерін түсіндіру; 
2) дүниетанымды табиғи және әлеуметтік әлемді философиялық түсіну мен зерттеудің 

өнімі ретінде негіздеу; 

3) әлемді ғылыми-философиялық тану әдістерін жіктеу; 

4) мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен ерекше ерекшеліктерін 
түсіндіру; 

қазіргі әлемдегі адамның әлеуметтік және жеке өмірінің құндылықтары ретіндегі негізгі 

дүниетанымдық тұжырымдамалардың рөлі мен маңызын негіздеу; 
5) этикалық шешімдерді негіздеу және қабылдау үшін медиа мәтіндердің, әлеуметтік, 

мәдени және жеке жағдайлардың философиялық аспектілерін талдау; 

6) қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің моральдық позициясын 
тұжырымдайды және сауатты түрде дәлелдейді; 

7) кәсіби саладағы проблемалардың философиялық мазмұнын анықтау және зерттеу 

нәтижелерін талқылауға ұсыну үшін маңызды зерттеулер жүргізеді. 

13 Оқыту және білім беру әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқудың рефлексивті тәсіліне негізделген оқуға бағытталған 

оқыту; 

2) құзыреттілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 
4) жағдайлық зерттеу; 

5) жоба әдісі.   

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 
қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSPZ 1.2. 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саясат білімдерінің модулі  

1) Саясаттану және әлеуметтану 

2) Мәдениеттану 
3) Психология 

4) Дінтану 

5) Сыбайлас жемқорлыққа күрес мәдениет негіздері 
6) Мәңгілік ел 

3 Модуль құрастырушылары Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Модульдің кафедра-иесі Әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы  

5 Другие кафедры, участвующие в 

реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Модульдің меңгеру уақыты 4,1 квартал(1,2 курс) 

7 Оқыту және білім беру тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім бағдарламасы (Дүние жүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ЖӨНІНДЕ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ   

10 Модульдің сипаттамасы 

 Бұл модуль төрт ғылыми пәнді – әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияны 

зерттейді, олардың әрқайсысының өз пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Осы 

ғылыми пәндер арасындағы өзара байланыс ақпараттың бірін-бірі толықтыру принциптері 
негізінде жүзеге асырылады; интегралдылық; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің 

әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағытталған оқыту әдістемеснің жалпылығы; 

қалыптасқан қабілеттер ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі түрде 
көрсету. 

Бұл модуль студенттерге қоғамның өмірінің ерекше бөлігі ретінде саясаттың, мемелекеттік, 

саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи дамуы саласындағы білімдерін 
кеңейтуге, сондай-ақ адам психологиясы, когнитивті процестер психологиясы, жеке 

тұлғаның дамуының әр түрлі кезеңлеріндегі физикалық және психикалық даму 

саласындағы білімдерін кеңейтуге көмектеседі.  

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасында 

айқындалған қоғамдық сананы жаңғырту мәселелерін шешу 

жағдайындастуденттердің әлеуметтік-гуманитарлық көзқарасын қалыптастыру.  
Ц2 Ұлттық өзін-өзі тану, ұлттық рух, патриотизм рухы, тарихи санасы мен әлеуметтік жады 

жоғары деңгейде дамыған жаңа буын мамандарын, қоғамның әлеуметтік белсенді 

мүшелерін тәрбиелеу; кәсіби шеберлік пен бәсекеге қабілеттілік рухы 

12 Білім беру нәтижелері  

КК4 1) Модульдің академиялық пәндерін құрайтын ғылымның барлық салаларында 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 

(әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік бәләмдерді (тұжырымдамалар, 

идеялар, теориялар) түсіндіру және түсіндіру 
2) Қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын қоғамдық-саяси модульдің пәндері 

бойынша базалық білім жүйелеріндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде 

түсіндіруге;   

3) Нақты оқу пәні аясында және модуль пәндерінің өзара әрекеттесу 
процедураларында ғылыми әдістер мен зерттеу әдістерін алгоритмдік түрде ұсынады;  

4) Зерттелетін пәндердің ғылыми салаларының теорияларымен идеяларының мазмұны 

негізінде әлеуметтік коммуникацияның әр түрлі салаларындағы жағдайлардың мәнін 
түсіндіру;  

5) Қоғамды зерттеудің әртүрлі типтерінің стратегияларын ажырата білу және нақты 

мәселелерді талдау әдістемесін таңдауды негіздеу; 
6) Әлеуметтік-гуманитарлық типтегі нақты ғылым тұрғысынан қоғамдағы 

қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, оның даму 

перспективаларын жобалау; 

7) Қоғамдағы, оның ішінде кәсіби қоғамдағы жанжалды жағдайларды шешу 
бағдарламаларын әзірлейді; 

8) Коммуникацияның әр түрлі салаларында ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге 

асыруға, әлеуметтік құнды білімді қалыптастыруға, оны ұсынуға; 
9) Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірлерін дұрыс білдіруге және 

орынды қорғауға. 

10) Қоғамдағы әр түрлі зерттеу түрлерінің стратегияларын ажырата білу және нақты 

проблемаларды талдау әдістемесін таңдауды негіздеу; 
11) Қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын белгілі бір әлеуметтік-гуманитарлық 

типтегі ғылым тұрғысынан бағалау, ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, оның даму 

перспективаларын жобалау; 
12) Қоғамдағы, оның ішінде кәсіби қоғамдағы жанжалды жағдайларды шешу 

бағдарламаларын әзірлейді; 

13) Коммуникацияның әр түрлі салаларында ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге 
асыруға, әлеуметтік құнды білімді қалыптастыруға, оны ұсынуға; 

14) Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірлерін дұрыс білдіруге және 

орында қорғауға. 

13 Оқыту және білім беру әдістері  

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентцентрлік 

оқыту; 

2) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негіздеп студенттерді оқыту; 

3) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

4)  рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

5) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

6) жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін, әсіресе кәсіби тілді пайдалану 

саласында жетілдіру және түрлендіру). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және 
РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MOKSM 1.3. 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникацияның негіздері 

1)Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылш. тілінде) 

2) Қазақ (орыс) тілі 
3) Шет тілі 

3 Модульді құрастырғандар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., 

4 Модульдің кафедра иесі  

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  Қатысушылардың % 

Информатика, 

автоматика және 

басқару кафедрасы 

30 

 Әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

30 

 Шет тілдер кафедрасы 40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (1,2 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім 

беру пәні бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 

"Қазақ тілі" рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы аясында тіл үйренудің жаңа 

форматына және студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған. 

"Ақпараттық коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің 

жаңартылған мазмұнын зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі мен маңызын сыни тұрғыдан 

түсіну қабілетін қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыру, әртүрлі 

қызмет түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану білімі мен дағдыларын игеру. 



 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және 

өңдеу әдістерін, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру 

тәсілдерін қалыптастыру. 

Ц2 Қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін тілді қолданудың барлық 

деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби қарым – қатынас құралы ретінде А1 қарапайым деңгейі 

және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін қазақ тілін меңгеру. 

 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік (В1, 

жалпыеуропалық құзыреттілік) деңгейінде шет тілдік білім беру үдерісінде 

студенттердің коммуникативтік құзыреттілігі. Дайындық деңгейіне байланысты 

білім алушы курсты аяқтау сәтінде білім алушының тілдік деңгейі жалпыеуропалық 

құзыреттіліктің В1 деңгейінен жоғары болған кезде жалпыеуропалық 

құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді. 
12 Білім беру нәтижелері 
КК5 1)  ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, 

мазмұнын және даму үрдістерін түсіндіру, нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым 

қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; 

2)  ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және 

коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіндіру; 

3) компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, негізгі 

компоненттердің мақсаты мен функцияларын сипаттау; 

4) ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет 

ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалануға құқылы; 

5)  деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік 

жүйелер мен желілердің бағдарламалық және аппараттық қамтылымын қолдануға 

міндетті; 

6)  ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын таңдауды талдауға және 

негіздеуге міндетті; 

7) сандық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін 

деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; 

8) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып, мамандық бойынша жобалау қызметін жүзеге асыруға құқығы бар. 
КК6 1. лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және мақсаттардың 

прагматикалық мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу 

құралдарын дұрыс таңдау және пайдалану; 

2. мәтіннің нақты мазмұнын жеткізе білу, қорытынды жасай білу, бүкіл 

мәтіннің және оның жеке құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін 

сипаттай білу; 

3. мәтіндік ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін ашу; 

4. қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрау және хабарлау, ауызша 

қарым-қатынасқа қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс немесе 

бейтаныс сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалану; 

5. тілдік және мәдени қарым-қатынас ерекшеліктеріне сәйкес жеке, 

әлеуметтік және кәсіби құзыреттер көрсету; 

6. пікірталастарда этикалық, мәдени және әлеуметтік маңызды мәселелерді 

талқылау, өз көзқарасын білдіру, оны негіздеу, қатысушылардың пікірін 

сыни бағалау; 

7. жеке қажеттіліктерді іске асыру (тұрмыстық, оқу, әлеуметтік, мәдени, 



 

кәсіби), өз ұстанымының тиісті лексикалық-грамматикалық және 

прагматикалық деңгейінде этикалық дұрыс, мазмұндық тұрғыдан толық 

білдіру мақсатында әртүрлі қарым-қатынас жағдайларына қатыса білу. 

КК7 1) түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді; 

2) коммуникативтік ниетке сәйкес келетін логикалық құрылымдағы 

сөйлеу/коммуникация нысандары мен түрлерін салыстырады және 

таңдайды; 

3) оқытылатын тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере 

отырып, тиісті тілдік құралдарды дұрыс іріктеумен және орынды 

пайдаланумен өзінің коммуникативтік ниетін барабар білдіреді; 

4) нақты фактілерді, беделді пікірге сілтемелерді пайдалану деңгейлерін 

жіктейді; сөйлеу мінез-құлқы коммуникативті және когнитивті негізделген; 

5) стилистикалық бірегейлікті зерттеуге назар аудара отырып, шет тілінің 

даму заңдылықтарын анықтайды; 

6) ғылыми және әлеуметтік сипаттағы мәтіндердегі оқиғалардың себептері 

мен салдарын лингвистикалық сипаттау және талдау әдістерін меңгерген; 

7) дәлелді ақпаратты пайдалану негізінде қазіргі заманғы проблемалардың 

ықтимал шешімдерін шет тілінде айтады; 

8) осы деңгей үшін жеткілікті дәлелденген тілдік құралдары бар тілдік 

материалды дәлелді түрде пайдаланады, қатесіз айтылған сөздердің 75% - ы 

кезінде жіберілген қателерді уақтылы және өз бетінше түзетеді;  

9) коммуникативтік актіні құру стратегиясы мен тактикасын меңгереді, 

сөйлеу тақырыбы шеңберінде лексикалық жеткіліктілікке және 

грамматикалық дұрыстыққа сүйене отырып, сөйлеуді дұрыс интонациялық 

рәсімдейді. 

13 Оқыту және білім беру әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс әдісі; 

5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 1.4. 

2 Модульдің атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модульді құрастырғандар Сдобников  Ю.П 

4 Модульдің кафедра иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  Қатысу % 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (1 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модуль пререквизиттері Өтілген барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Модуль әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес дене дайындығын қарастыратын "дене 

шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқытуға бағытталған. Бағдарлама пәннің даму 

деңгейіне қойылатын талаптар контекстінде бүкіл оқу барысында оқытушы мен студенттің 

бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модульдің мақсаты 

Ц1  Студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін және кәсіби қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру құралдары мен 

әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін қалыптастыру; дене жүктемелерін, жүйке-
психикалық күйзелістерді және болашақ еңбек қызметіндегі қолайсыз факторларды 

тұрақты түрде ауыстыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

КК8 өзін-өзі дамытуға және жеке тұлғаның дайындығы мен қабілеті; 

өзін-өзі анықтау; 

еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене шынықтыру дағдыларын  

өз бетінше пайдалануға дайын болу; 

КК9 танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік практикада пәнаралық 

ұғымдар мен әмбебап оқу әрекеттерін (реттеуші, танымдық, коммуникативтік) пайдалану 

қабілеті; 
дербес ақпараттық танымдық қызметке дайындығы және қабілеті; 

әр түрлі жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыруқызметі. 

КК10 салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру үшін дене 

шынықтыру іс-әрекетінің әртүрлі нысандары мен түрлерін қолдана білу. 

13 Оқыту және білім беру әдістері 

 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 
пікірсайыстары және басқа да белсенді нысандар мен әдістер);); 

4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын 
технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Білім алушылардың құзыреттерін бағалау (түлектің қазіргі заманғы әлеуметтік-жеке және 



 

әлеуметтік-кәсіптік құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай өлшемшарттар 

бойынша жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуін, терминологияны 
меңгеруін көрсету, алынған білімді пайдалану; дербес практикалық сабақтарды өткізу 

практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті аттестациялық нормативтерді орындауға жіберудің міндетті шарты: 

- оқу семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің талаптарын 
орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жағдайының қажетті деңгейін қамтамасыз 

ететін оқу сабақтарына қатысу тұрақтылығы; 
- дене шынықтыру даярлығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Сабақтан ұзақ мерзімге босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру топтарының 
студенттері Дене шынықтыру және спорт кафедрасында келесі нормативтік талаптар 

негізінде аттестаттаудан өтеді: 

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім деңгейін 

бағалау»; 
- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға көрсетілімдер мен қарсы 

көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша тақырыптың өз 

бетінше игерілуін бағалау; 
- сауықтыру және бейімделген дене шынықтыру мәселелері бойынша кафедраның 

ғылыми-зерттеу жұмысына студенттердің қатысуы. 

15 Әдебиет 
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Феникс, 2012. - 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: 

Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSO 2.1. 

2 Модуль атауы STEM-білім беру 
1) Робототехника 

2) Ғылыми зерттеу әдістері 

3) Академиялық жазу 



 

4) Инжиниринг 

5) Математикалық талдау 
6) Мамандыққа кіріспе 

3 Модульді құрастырушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модульдің кафедра иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  Қатысу % 

Информатика және 

автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

30% 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,4квартал (1,3 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модульдің пререквизиттері Барлық өтілген пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

1. Әлемдік деңгейдегі математикалық мәселелердің нақты тұжырымдары, орта 

деңгейдегі математиканың кем дегенде бір шешілмеген қазіргі заманғы мәселесі  

2. меңгеруі тиіс: іздеу жүйелерімен жұмыс істеу, ғылыми басылымдардың деңгейін 

анықтау, жариялауға жаңа нәтижелер беру  

3. меңгеруі тиіс: заманауи ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістері  

4. Электронды мәліметтер базасынан заманауи математиканың маңызды 

мәселелерін өз бетінше іздеу және табу және олардың даму деңгейін және 

шешілмеген мәселелердің болуын анықтау. Электр тізбектерінің теориясы курсын 

оқу аяқталғаннан кейінәр түрлі күрделілік деңгейіндегі проблемаларды (табиғи 

және кәсіби) жүйелі ғылыми талдау ұғымын ажыратады, физика саласындағы 

зерттеу әдіснамасының құралдарын, электрлік және магниттік тізбектерге арналған 

Электротехниканың негізгі заңдарын біледі, электрлік және магниттік шамаларды 

өлшеу әдістерін, негізгі электр машиналары мен аппараттарының жұмыс 

принциптерін анықтайды. олардың жұмыс және іске қосу сипаттамалары. 
11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Студенттерді математикалық талдаудың негізгі ұғымдарымен және қуатты 

құралдарымен, пән әдістері ұғымдарының негіздерімен таныстыру. 

Ц2 Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, абстрактілі объектілермен жұмыс 

істеу және сандық және сапалық қатынастарды білдіру үшін математикалық 

ұғымдарды, символдарды дұрыс пайдалану, математикалық білімді өз бетінше 

кеңейтуге және қолданбалы инженерлік есептерге Математикалық талдау 

жүргізуге мүмкіндік беретін жеткілікті жоғары математикалық мәдениетті 

тәрбиелеу 

Ц3 Практикалық дағдыларды ұйымдастыру қабілеті. Дәріс тақырыптарында алынған 

дағдыларды игеруге, алгоритмдерді, деректер алгоритмдерін және алгоритмдерді 

талдауға қабілетті. 
12 Білім беру нәтижелері 

ПК11 білуге: 

- мехатронды обьектілерді талдау мен синтездеуге және оларды пайдалануға 

байланысты физикалық, технологиялық және ақпараттық үдерістерді модельдеудің 

негізгі әдістері; - мехатронды объектілер мен роботтарды басқарудың құрылымдық 

сұлбалары мен жүйелерін құрудың негізгі сипаттамалары, принциптері; 

- IT-Инжинирингті құру және дамыту тарихы; 

- бағдарламалық инженерияның бағдарламалық құралдардың өмірлік циклімен 

байланысы; 

- бағдарламалық өнімдерді әзірлеудің экономикалық-құқықтық негіздері.  



 

білу: 

- мехатрондық нысандарды зерттеу үшін оқу, мерзімді және анықтамалық 

әдебиеттерді пайдалану; - кәсіби қызметке байланысты нақты мәселелерді шешу 

үшін теориялық білімді қолдану; 

- IT-инжинирингтің әр түрлі міндеттерін шешу үшін компьютерлік 

технологияларды түсіну және тәжірибеде қолдану; 

- алгоритмдер мен бағдарламалардың күрделілігін бағалауды есептеу әдістерін 

қолдану; 

- бағдарламалық кешендерді тестілеу және құжаттау әдістерін қолдану; 

ПК2 - Математикалық талдаудың, дискретті математиканың, Ықтималдық теориясы 

мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдары мен әдістерін білу; 

қолданбалы есептерді шешудің негізгі сандық әдістерін білу 

- Дифференциалдық және интегралдық есептеу элементтерін пайдалана отырып, 

қолданбалы есептерді шеше білу; жартылай туындыдағы қарапайым 

дифференциалдық теңдеулерді шешу; Маклорен қатарының көмегімен 

функциялардың мәндерін табу; ықтималдық теориясының элементтерін пайдалана 

отырып, қарапайым есептерді шешу; кездейсоқ шаманың таралу функциясын табу; 

дифференциалдық теңдеулерді сандық шешу үшін Эйлер әдісін пайдалану; 

кестелік деректер бойынша туындының аналитикалық өрнегін табу; Қарапайым 

дифференциалдық теңдеулерді шешу 
ПК3 Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, абстрактілі объектілермен жұмыс 

істеу және сандық және сапалық қатынастарды білдіру үшін математикалық 

ұғымдарды, символдарды дұрыс пайдалану, жеткілікті жоғары математикалық 

мәдениетті тәрбиелеу, математикалық білімді өз бетінше кеңейту және қолданбалы 

инженерлік есептерге математикалық талдау жүргізу 

13 Оқыту және білім беру нәтижелері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3. коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайыстары және басқа да белсенді нысандар мен әдістер)); 
4. кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5. студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын 

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және 
РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MECIT 2.2. 

2 Модуль атауы Электр тізбектері және өлшеу техникасы 

1) Электротехниканың теориялық негіздері 

2) Электр байланысы теориясы 

3) Электр тізбектерінің теориясы 

4) Оқу (танысу) практикасы 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3 Модульді құрастырушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модульдің кафедра иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  Қатысу % 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,4 тоқсан (1-2 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 14 

9 Модульдің пререквизиттері Барлық өтілген пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 
Әлемдік деңгейдегі математикалық мәселелердің нақты тұжырымдары, орта деңгейдегі 

математиканың кем дегенде бір шешілмеген қазіргі заманғы мәселесі  

Меңгеруі тиіс: іздеу жүйелерімен жұмыс істеу, ғылыми басылымдардың деңгейін анықтау, 
жариялауға жаңа нәтижелер беру  

меңгеруі тиіс: заманауи ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістері  

Электронды мәліметтер базасынан заманауи математиканың маңызды мәселелерін өз 
бетінше іздеу және табу және олардың даму деңгейін және шешілмеген мәселелердің 

болуын анықтау. Электр тізбектерінің теориясы курсын оқу аяқталғаннан кейін 

әр түрлі күрделілік деңгейіндегі мәселелерді (табиғи және кәсіби) жүйелі ғылыми талдау 
ұғымын ажыратады, физика саласындағы зерттеу әдіснамасының құралдарын, электрлік 

және магниттік тізбектерге арналған Электротехниканың негізгі заңдарын біледі, электрлік 

және магниттік шамаларды өлшеу әдістерін, негізгі электр машиналары мен 

аппараттарының жұмыс принциптерін анықтайды.олардың жұмыс және іске қосу 
сипаттамалары. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Электр тізбектерінің сипаттамаларын талдау және есептеу мәселелерін шешу 

мүмкіндігі; 

Ережелерді қолдану қабілеті; 

Электр тізбектерінің теориялары; 

Радиотолқындардың таралуы, сандықүшін сигналдарды, ақпаратты және кодтауды, 

электр кәсіби міндеттерді шешу. 
12 Білім беру нәтижелері 

КК11 Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

білуі керек: осы типтік бағдарлама көлемінде математика курсын; 

меңгеруі керек: қолданбалы есептерді шешу үшін заманауи 

математикалықәдістерді; 

дағдысы болу керек: жалпы теориялық және арнайы техникалық пәндерді табысты 

оқу үшін іргелі ғылымның жетістіктерін пайдалану, математикалық ойлау мен 

логиканы дамыту; 

құзыретті болу: нақты техникалық есептерді шешу үшін математикалық модельдеу 

әдістерін таңдау кезінде. 

білу: классикалық және қазіргі физиканың негізгі заңдылықтары және физикалық 

құбылыстар; 

физикалық зерттеу әдістері; физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсері; 

физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-

техникалық мәселелерін шешудегі рөлі; 

істей алу керек: практикалық қызметте заманауи физикалық құбылыстар мен 

заңдарды қолдану және физикалық эксперимент нәтижелерін түсіндіру; қолдану 

шекарасын көрсете отырып, физикалық құбылыс моделін құру; 

практикалық дағдылары болуы тиіс: физиканың нақты міндеттерін шешу; 

физикалық эксперимент жүргізу және алынған нәтижелерді бағалау; 

кәсіби қызметте физикалық міндеттерді қою және шешу мәселелерінде; физикалық 

эксперимент жүргізу және тиісті өлшеу аппаратурасын таңдау мәселелерінде; 



 

қоршаған әлемнің қазіргі заманғы көрінісінде және ғылыми-техникалық прогрестің 

жай-күйінде құзыретті болуы тиіс. 

- электр тізбектерін талдауда қолданылатын негізгі заңдылықтарды, электр 

тізбектерін талдаудың негізгі әдістерін білу. Студент Электр тізбектерінің 

электрлік және математикалық модельдерін құрудың жалпы әдістемесін игеруі 

керек; 

- типтік сыртқы әсерлер кезінде типтік электр тізбектерін талдай білу; 

- электр тізбектерінде орын алатын негізгі процестерді аналитикалық, сандық және 

эксперименттік зерттеудің практикалық дағдыларына ие болу. 

білу: Байланыс сигналдары және олардың спектрлері туралы түсінік алу; периодты 

сигналдарға арналған амплитудалар мен фазалар спектрі және периодты емес 

(кездейсоқ) сигналдарға арналған тиісті ұғымдар; 

болуы керек: аналитикалық сигналдар, олардың спектрлері, Гилберт 

түрлендірулері және осы математикалық модель сигналға қандай мүмкіндіктер 

беретіні туралы түсінік; модуляцияның Аналогты түрлері және олардың 

спектрлері; 

істей алу керек: Котельников теоремасына сәйкес аналогтық сигналдарды іріктеу 

және қалпына келтіру процесін түсіндіру; байланыс жүйелеріндегі кодерлер мен 

декодерлердің мақсаты: 

Практикалық дағдылар: 

Детерминистік сигналдардың амплитудасы мен фазалық спектрлерін құру үшін 

спектрлік талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана білу; 

зертханалық практикум шеңберінде кездейсоқ сигналдар қуатының спектрлік 

тығыздығының графиктерін құра білу; 

кездейсоқ сигналдың автокорреляциясы функциясы мен қуаттың спектрлік 

тығыздығы (Винер-Хинчин теоремасы) арасындағы математикалық және 

физикалық байланысты елестетіп көріңіз); 

Портативті дағдылар: 

Студент: зертханалық практикум шеңберінде амплитудалар мен қуаттың спектрлік 

тығыздығы спектрлерін алу бойынша эксперименттер жүргізе білуі және жүргізуі 

тиіс; 

Зертханалық жұмыс нәтижелері негізінде аналогтық сигналдарды дұрыс іріктеу 

және қалпына келтіру параметрлерін таңдай білу. 
13 Білім беру және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары;  

2. оқу-зерттеу қызметінің технологиялары;  

3. коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 
пікірсайыстары және басқа да белсенді нысандар мен әдістер));  

4. кейс әдісі (жағдайды талдау);  

5. студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын 
технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 
Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Добротворский И. Н. Теория электрических цепей. Учебник. — М.: Радио и связь, 1989.  
В. Г. Герасимов, Э. В. Кузнецов, О. В. Николаева. Электротехника и электроника. Кн. 1. 

Электрические и магнитные цепи. — М.: Энергоатомиздат, 1996. — 288 с. — 

Бурбаки Н. Архитектура математики. Очерки по истории математики / Перевод 

И. Г. Башмаковой под ред. К. А. Рыбникова. М.: ИЛ, 1963. С. 32, 258. 
Кузнецов Б. Г. Основные принципы физики Ньютона // отв. ред. Григорьян А. Т., Полак Л. 

С. Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 1959. — С. 186—197; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPORET 2.3. 

2 Модуль атауы Радиотехника, электроника, телекоммуникация 

саласындағы кәсіпкерлік модулі 

1) Радиотехника саласындағы кәсіпкерлік 

2) Салық және салық салу 
3) HR менеджменті 

4) Бизнесті жоспарлау 

5) Кәсіпкерлік құқық 

3 Модульді құрастырғандар Информатика және автоматтандыру және басқару 

кафедрасы 
4 Модульдің кафедра иесі Информатика және автоматтандыру және басқару 

кафедрасы 
5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  Қатысу % 

Информатика және 

автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

20 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал (2 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Радиотехника, электроника, телекоммуникация 

саласындағы кәсіпкерлік және тайм менеджмент 

модулі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 "Робототехника" курсы 5В070200 - "Автоматтандыру және басқару", 5В060200 – 

"Информатика", 5В070800 – "Мұнай – газ ісі", 5В073200 – "Стандарттау, 

сертификаттау", 6В06201 - "Радиотехника, электроника, телекоммуникация" 

салаларының пәндер циклына жатады және Arduino Uno бағдарламасын пайдалана 

отырып, практикалық міндеттерді орындауды көздейді. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Пәннің мақсаты-техникалық жобалау, модельдеу және құрастыру саласындағы 

біліктер мен дағдыларды қалыптастыру 

12 Білім беру нәтижелері 

ПК1 - адамның технологиялық іс-әрекетінің қоршаған ортаға және денсаулыққа әсері; 

- құралдардың, әртүрлі машиналардың, техникалық құрылғылардың (соның ішінде 

компьютерлердің) қолданылу саласы мен мақсаты); 

- ақпараттың негізгі көздері; 

- ақпарат түрлері және оны ұсыну тәсілдері; 

- негізгі ақпараттық нысандар және олардың әрекеттері; 

- ақпаратты енгізу, шығару және өңдеу үшін компьютердің негізгі құрылғыларын 

тағайындау; 

- компьютермен жұмыс кезінде қауіпсіз мінез-құлық және гигиена ережелері. 
ПК2 Суреттерді, схемаларды, эскиздерді, сызбаларды (қағаз және электрондық 

тасығыштарда) пайдалана отырып, қызмет объектісі туралы қажетті ақпаратты алу); 

Көңілді механизмдер үшін бағдарламалар жасаңыз және іске қосыңыз; 

Робототехникада қолданылатын негізгі ұғымдар: мотор, көлбеу сенсор, қашықтық 

сенсоры, порт, қосқыш, USB кабелі, мәзір, құралдар тақтасы. 
13 Оқыту және білім беру әдістері 

 -әр түрлі мәселелерді шешу үшін ақпаратты іздеу, түрлендіру, сақтау және қолдану 

(соның ішінде компьютерді қолдану) ; 



 

-оқу және практикалық міндеттерді шешу үшін компьютерлік бағдарламаларды 

пайдалану; 

-жеке гигиена ережелерін сақтау және ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар құралдарымен жұмыс істеу тәсілдерінің қауіпсіздігі. 
14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 
Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Brian W. Evans. Arduino блокнот программиста.  

2. Александр Майоров, А: УРОКИ ARDUINO  

3. Юревич Е. И. Основы робототехники. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005.  

4. Шоланов К.С. Основы мехатроники и робототехники: Учебное пособие – 

Алматы: КазНТУ, 2005, 102с.  

5. Подураев Ю.В. Основы робототехники.- М.: МГТУ «Станкин». 2000.-80 с.  

6. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники.- М.: Высш. Шк., 1990.-224 

с.  

7. Олсон Г. Пиани Д., Цифровые системы автоматизации и управления.- СПб.: 

Невский диалект, 2001.- 557 с.  

8. Макаров И.М., Топчеев Ю.И. Робототехника: История и перспективы. –

М.:Наука: Издательство МАИ, 2003.-349 с.  

9. Подураев Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение.- М.: 

Машиностроение, 2006.-256 с.  

10. Шоланов К.С., Жумашева Ж.Т. Основы робототехники и робототехники. 

Методическое указание к выполнению лабораторных работ, -Алматы, 2006.  

11. Шоланов Қ.С., Жұмашева Ж.Т. Мехатроника және робототехника негіздері. 

Лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар.-Алматы, 

2006.  

12. Жұмашева Ж.Т. Мехатроника. Учебное пособие. Алматы: КазНТУ, 2010, 80 с. 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MERT 2.4. 

2 Модуль атауы Электроника, радиотехника және 

телекоммуникациялар 

1) Аналогты электроника 
2) Электроника және электр тізбектері 

3) электрондық және өлшеу техникасының негіздері 

4) Радиотехника және телекоммуникация негіздері 
5) Өндірістік практика 

3 Модуль жасаушылар Экономика және кеден 

4 Модуль бөлімінің иесі Экономика және кеден бөлімі 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Экономика және кеден 

бөлімі 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 2,3,4 квартал  (2 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің алғышарттары  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Модуль студенттердің Қазақстан Республикасында қазіргі кездегі салық салу жүйесінің 

теориялық және әдістемелік негіздері туралы білімдерін және салықтарды есептеу мен 



 

төлеу бойынша практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған; 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Мақсаттар мен стратегиялар жүйесіне жетудің тиімді жолдарын негіздеу және таңдау 
мақсатында бизнес жоспарлаудың басымдылықтарын, әдістері мен нысандарын белгілеу 

үшін ұйымдардың мақсаттарын тиімді қою технологияларын қолдана отырып, 

салықтардың белгілі бір түрлерін практикалық есептеу дағдыларын игеру, салықтық ықпал 
етудің түрлі құралдарын зерттеу, салық заңнамасын зерделеу. нарық конъюнктурасы 

12 Оқыту нәтижелері 

ПК3 - салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді құрудың жалпы принциптерін, салық 

салудың мақсаты мен негізгі принциптерін, салықтардың нақты түрлерін есептеу және 
төлеу тәртібін білу; 

ПК4 -Ұйымдағы негізгі бизнес-процестерді, мақсат қою принциптерін, ұйымдастырушылық 

жоспарлаудың түрлері мен әдістерін, бизнес-жобалардың тұжырымдамасы мен 

мақсаттарын, бизнес-жоспардың даму кезеңдері мен құрылымын, бизнесті жоспарлау 
әдістемесін білу 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. білім алушы тарапынан оқудың рефлексивті тәсіліне негізделген оқушыға бағытталған 

оқыту; 
2. құзыреттілікке негізделген оқыту; 

3. рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы білім беру талқылауы; 

4. жағдайлық зерттеу; 

5. жобалар әдісі 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 
RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1.      Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002 

2.     Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в 

Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007 

3.     . Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010 

4.      Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. 

Книга 2. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. 515 

с.  

5.     Учебное пособие «Предпринимательское право Республики Казахстан» (в 

соавторстве), - КЭУК, Караганда, 2017г. – 289с.  

6.     Практикум по Предпринимательскому праву (в соавторстве), - КЭУК, 

Караганда, 2017г. – 124с. 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MMSSSZ 2.5. 

2 Модуль атауы Байланыс жүйелерін модельдеу және оларды қорғау 

құралдары 

1) Телекоммуникация жүйелерін модельдеу 
2) Телекоммуникациялық жүйелердің сенімділігі 

3) Электр байланысы жүйелері мен желілерін 

модельдеу 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер бөлімі 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 



 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 3 квартал (2 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған  пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Сіздің болашақ мамандығыңыздың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған 

тұрақты қызығушылық таныту. Өз іс-әрекетіңізді ұйымдастырыңыз, кәсіби 

тапсырмаларды орындаудың стандартты әдістері мен тәсілдерін таңдаңыз, оларды 

бағалаңыз 

тиімділік пен сапа. Стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім 

қабылдаңыз және олар үшін жауап беріңіз. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, 

кәсіби және жеке тұлғаны дамыту үшін қажетті ақпараттарды іздеу және пайдалану. 

Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданыңыз. 

Радиоэлектрондық жабдықтың әртүрлі типтегі құрылғыларын, блоктары мен 

құрылғыларын құрастыру, монтаждау және бөлшектеу үшін технологияларды, 

техникалық жабдықтар мен жабдықтарды қолданыңыз. Жинау, монтаждау және 

бөлшектеу жұмыстарына арналған әр түрлі радиоэлектрондық жабдықтардың 

құрылғыларын басқарыңыз. Аналогты және сандық құрылғыларды және 

электронды қондырғыларды диагностикалау алгоритмдерін қолданыңыз. Ойлау 

мәдениетін игеру, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған 

жету жолдарын таңдау қабілеті; болашақ кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын 

дамыту, кәсіби қызметті жүзеге асыруға жоғары ынталандыру қабілеті; негізгі 

ережелер, заңдылықтар мен әдістерді білуге негізделген заманауи білім деңгейіне 

сәйкес әлемнің ғылыми көрінісін ұсыну мүмкіндігі 

жаратылыстану-математикалық ғылымдар; кәсіби қызметінде электроника, өлшеу 

және есептеу техникасы, ақпараттық технологиялар дамуының заманауи 

тенденцияларын ескеруге дайын. 

Байланыс құралдары мен желілері мен олардың элементтерін жобалау үшін 

бастапқы мәліметтерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және талдау әдісін 

біледі. 

Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін анықтау, 

оларды шешуге тиісті физикалық-математикалық аппараттарды тарту мүмкіндігі: 

Меншікті: кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми 

мәнін анықтау жолдары; кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді 

шешуге тарту тәсілдері, физика-математикалық аппарат; кәсіби қызмет барысында 

туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау жолдары және кәсіби 

қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешуге физикалық-математикалық 

аппаратты тарту тәсілдері. 

Берілген бағдарлама бойынша радиоэлектрондық құралдарды эксперименттік 

зерттеуге қатысу, эксперименттер сипаттамаларын құрастыру, есептер, шолулар 

және басқа құжаттаманы құрастыру үшін мәліметтер дайындау мүмкіндігі; 

рационалды схеманы таңдау тұрғысынан тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің негізгі 

әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру 

іске асыру: 

• кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық-библиографиялық 

мәдениетке негізделген; 

• ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістері мен құралдарын игеру 

қабілеті; 

• ғылыми-техникалық ақпаратты, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және 



 

шетелдік тәжірибені зерттеуге дайын болу; 

• қазіргі заманғы теориялық және эксперименталды қолдану мүмкіндігі 

телекоммуникация мен информатиканың жаңа перспективалық құралдарын құру 

мақсатында зерттеу әдістері; 

• техникалық регламенттердің, халықаралық және ұлттық стандарттардың және 

басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында 

эксперименттік сынақтарды ұйымдастыра және өткізе білу. 

- кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеу және есептеу технологиясының, 

ақпараттық технологиялардың дамуының заманауи тенденцияларын ескеру 

мүмкіндігі; 

- инфокоммуникациялық технологиялар мен коммуникациялық жүйелер саласында 

қолданылатын аспаптық өлшеулер жүргізу мүмкіндігі 

- телекоммуникация мен информатиканың жаңа перспективалық құралдарын құру 

үшін заманауи теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолдану 

мүмкіндігі: бақылау құралдарын бақылау, техникалық диагностика және 

қорғалатын телекоммуникациялық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігінің 

тиімділігі; телекоммуникация жүйелерінің ақпараттық технологиялар ресурстарын 

қорғау құралдарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету мүмкіндігі; техникалық 

сәйкестендіру мүмкіндігі 

телекоммуникация жүйелерінің сипаттамалары. 
11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Негізгі радиоэлектрондық жұмысының негізгі принциптері 

құрылғы; аналогтық талдау әдістері. Эквивалентті схемаларды пайдалануға 

негізделген электрондық құрылғылар; оң және / немесе кері кері байланысы бар 

құрылғылардың электрондық схемаларын құру принциптері, құрылғылардың 

негізгі көрсеткіштеріне ОС әсері және тұрақсыздық себептері; аналогты және 

цифрлы интегралды микросхемалар схемасының негіздері. Электрондық 

схемаларды оқу және бейнелеу дағдылары; электрлік сызбалар негізінде 

эквивалентті схемаларды құру дағдылары; өлшеу техникасы мен есептеу 

техникасын қолдану тәсілдері; Дизайн дағдылары 

қарапайым аналогтық және сандық телекоммуникациялық құрылғылар. 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК5 - инфокоммуникациялық технологиялар мен байланыс жүйелері саласында 

қолданылатын аспаптық өлшеулер жүргізу мүмкіндігі 

- жаңа перспективалы телекоммуникация және информатика құралдары үшін 

заманауи теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолдану мүмкіндігі:  

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1.  проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 

3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 
4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 
RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSKTP2.6. 

2 Модуль атауы Заманауи компьютерлік технологиялар, 

бағдарламалар 
1) IT-консалтинг 

2) Интернет технологиясы 

3) Заманауи компьютерлік технологиялар 
4) заманауи IT-бағдарламалар 

5) ЭЕМ бағдарламалық қамтамасыз ету 

6) ЭЕМ және перифериялық құрылғылар 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  % участия 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 1,2  квартал (3 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Байланыс құралдары мен желілері мен олардың элементтерін жобалау үшін 

бастапқы мәліметтерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және талдау әдісін 

біледі. 

Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін анықтау, 

оларды шешуге тиісті физикалық-математикалық аппараттарды тарту мүмкіндігі: 

білу: кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін 

анықтау тәсілдерін; физикалық-математикалық аппарат, кәсіби қызмет барысында 

туындайтын мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; кәсіби қызмет барысында 

туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау жолдары және 

физикалық-математикалық аппаратты осы мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; 

Істей білу керек: кәсіби қызмет барысында туындайтын проблемалардың 

жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау; кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелерді шешуге, физикалық-математикалық аппаратты тартуға; кәсіби қызмет 

барысында туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау және 

физикалық-математикалық аппараттарды кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелерді шешуге тарту: 

Меншікті: кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми 

мәнін анықтау жолдары; кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді 

шешуге тарту тәсілдері, физика-математикалық аппарат; кәсіби қызмет барысында 

туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін анықтау әдістері және кәсіптік 



 

қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешуге физика-математикалық 

аппаратты тарту әдістері. берілген бағдарлама бойынша радиоэлектрондық 

құралдарды эксперименттік зерттеуге қатысу, эксперименттердің сипаттамаларын 

құрастыру, мәліметтер дайындау есептер, шолулар және басқа құжаттама жасауға; 

дағдыларын қалыптастыру 

эксперименттік мәліметтерді өңдеудің негізгі әдістерін рационалды схеманы таңдау 

тұрғысынан қолдану: 

• кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық-библиографиялық 

мәдениетке негізделген; 

• ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістері мен құралдарын игеру 

қабілеті; 

• ғылыми-техникалық ақпаратты, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және 

шетелдік тәжірибені зерттеуге дайын болу; 

• қазіргі заманғы теориялық және эксперименталды қолдану мүмкіндігі 

телекоммуникация мен информатиканың жаңа перспективалық құралдарын құру 

мақсатында зерттеу әдістері; 

• техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында 

эксперименттік сынақтарды ұйымдастыру және өткізу мүмкіндігі; 

халықаралық және ұлттық стандарттар және басқа да нормативтік құжаттар. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін анықтау 

әдістері; физикалық-математикалық аппарат, кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау жолдары және физикалық-

математикалық аппаратты осы мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; 

Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін ашу; 

кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешуге, физикалық-

математикалық аппаратты тартуға; кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау және физикалық-математикалық 

аппараттарды кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешуге тарту: 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК6 - кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеу және есептеу технологиясының, 

ақпараттық технологиялардың дамуының заманауи тенденцияларын ескеру 

мүмкіндігі; 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 

3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 
4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 
RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Электропитание устройств и систем  телекоммуникаций  Бушуев В.М. 

Электропитание устройств и систем телекоммуникаций  Н. Г. Калугин   

Электронная техника.Б.И.Горошков 



 

А.Б.Горошков 

Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем/А.Ю. 

Воробьев. - М.: Эко- Трендз, Ляпин, В.Г.  

Электротехника и электроника. Элементы, схемы, системы. Учебное пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп./В.Г. Ляпин, В.А. Аксютин, Г.С. Зиновьев, Е.В. Ляпин; 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды UEIPT 2.7. 

2 Модуль атауы IP-телефониядағы қуат беру құрылғылары 

1) Электрондық құрылғылардың электрлі қоректенуі 

2)Радиоэлектронды құрылғыларды электрлік 
қоректендіру 

3) Телекоммуникация жүйелері мен құрылғыларын 

электрлік қоректендіру 
4) IP-телефония 

5) Мобильді байланыс 

6) Видиобайланыс 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  % участия 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 3,4 квартал (2 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Русский, казахский 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Байланыс құралдары мен желілері мен олардың элементтерін жобалау үшін 

бастапқы мәліметтерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және талдау әдісін 

біледі. 

Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін анықтау, 

оларды шешуге тиісті физикалық-математикалық аппараттарды тарту мүмкіндігі: 

білу: кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін 

анықтау тәсілдерін; физикалық-математикалық аппарат, кәсіби қызмет барысында 

туындайтын мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; кәсіби қызмет барысында 

туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау жолдары және 

физикалық-математикалық аппаратты осы мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; 

Істей білу керек: кәсіби қызмет барысында туындайтын проблемалардың 

жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау; кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелерді шешуге, физикалық-математикалық аппаратты тартуға; кәсіби қызмет 

барысында туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау және 

физикалық-математикалық аппараттарды кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелерді шешуге тарту: 

Меншікті: кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми 

мәнін анықтау жолдары; кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді 

шешуге тарту тәсілдері, физика-математикалық аппарат; кәсіби қызмет барысында 

туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін анықтау әдістері және кәсіптік 

қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешуге физика-математикалық 

аппаратты тарту әдістері. берілген бағдарлама бойынша радиоэлектрондық 

құралдарды эксперименттік зерттеуге қатысу, эксперименттердің сипаттамаларын 

құрастыру, мәліметтер дайындау есептер, шолулар және басқа құжаттама жасауға; 



 

дағдыларын қалыптастыру 

эксперименттік мәліметтерді өңдеудің негізгі әдістерін рационалды схеманы таңдау 

тұрғысынан қолдану: 

• кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып және ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық-библиографиялық 

мәдениетке негізделген; 

• ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістері мен құралдарын игеру 

қабілеті; 

• ғылыми-техникалық ақпаратты, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және 

шетелдік тәжірибені зерттеуге дайын болу; 

• қазіргі заманғы теориялық және эксперименталды қолдану мүмкіндігі 

телекоммуникация мен информатиканың жаңа перспективалық құралдарын құру 

мақсатында зерттеу әдістері; 

• техникалық регламенттер талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында 

эксперименттік сынақтарды ұйымдастыру және өткізу мүмкіндігі; 

халықаралық және ұлттық стандарттар және басқа да нормативтік құжаттар. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи ғылыми мәнін анықтау 

әдістері; физикалық-математикалық аппарат, кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау жолдары және физикалық 

математикалық аппаратты осы мәселелерді шешуге тарту тәсілдері; 

Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін ашу; 

кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешуге, физикалық-

математикалық аппаратты тартуға; кәсіби қызмет барысында туындайтын 

мәселелердің табиғи-ғылыми мәнін анықтау және физикалық-математикалық 

аппараттарды кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешуге тарту: 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК6 - кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеу және есептеу технологиясының, 

ақпараттық технологиялардың дамуының заманауи тенденцияларын ескеру 

мүмкіндігі; 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 
2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 

3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 
4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 
RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1.Электропитание устройств и систем  телекоммуникаций  Бушуев В.М. 

2.Электропитание устройств и систем телекоммуникаций  Н. Г. Калугин   

3.Электронная техника.Б.И.ГорошковА.Б.Горошков 

4. Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем/А.Ю. 

Воробьев. - М.: Эко- Трендз, Ляпин, В.Г.  

5. Электротехника и электроника. Элементы, схемы, системы. Учебное пособие. - 

2-е изд., перераб. и доп./В.Г. Ляпин, В.А. Аксютин, Г.С. Зиновьев, Е.В. Ляпин; 



 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPS 2.8. 

2 Модуль атауы Сигналдар тарату 
1) Электромагниттік толқындарды тарату теориясы 

2) Радиотолқындарды тарату теориясы 

3) Электромагниттік өрістер мен толқындар 

4) Талшықты оптикалық тарату жүйесі 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 1,2 квартал (3 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 - қолданыстағы стандарттарға сәйкес тарату ортасын қабылдауды, дамытуды және 
пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті; жұмыс орындарын, олардың техникалық 

жабдықталуын, құрылымдарды, қондырғыларды және бекітілген байланысқа арналған 

жабдықты қалай орналастыруды біледі: 
осы саладағы кәсіби-профильді білімді еркін меңгеру, заманауи компьютерлік желілерді 

пайдалану қабілеті; 

кәсіби қызмет, оның ішінде кәсіби дайындық аясынан тыс мәселелерді шешуге арналған 

бағдарламалық өнімдер мен интернет-ресурстар: 
қазіргі заманғы радиоэлектрондық және оптикалық аппараттар мен жабдықтардың жұмыс 

істеу принциптері мен жұмысының әдістерін түсіну қабілеті: 

Радиоэлектрондық жүйелер мен компоненттердің құрылымдық-функционалдық 
диаграммаларын, сондай-ақ қазіргі заманғы АЖЖ жүйелерін қолдана отырып, 

радиоэлектрондық құрылғылардың схемалық схемаларын әзірлеу мүмкіндігі 

және өтінім пакеттері: 
Ақпаратты алудың, сақтаудың және өңдеудің негізгі әдістері, әдістері мен құралдарын 

иеленуімен ерекшеленеді, ақпаратты басқару құралдары ретінде компьютерлермен жұмыс 

істеу дағдыларына ие, мәліметтер қорын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін 

иеленуімен ерекшеленеді. 
Электротехника және электроника саласындағы білімдерді технологиялық процестерді, 

технологиялық жабдықтар мен технологиялық жабдықтарды, автоматтандыру мен 

механикаландыруды әзірлеу және енгізу үшін қолдану қабілетімен ерекшеленеді. 
Әр түрлі физикалық әрекет ету принциптерінде жұмыс жасайтын элементтер мен 

құрылғыларды есептеу және жобалау негіздерімен ерекшеленеді. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Модуль мақсаттары: материалдарды және радио компоненттерін дұрыс таңдау 

дағдылары. Ең қарапайым радиоэлектрондық құрылғылардың жіктелуі мен жұмыс 

принциптері; радиоэлектрониканың қазіргі қоғам дамуындағы рөлі, 

радиоэлектрониканың дамуының қысқаша тарихы; ақпаратты тарату және 

қабылдау, радиолокациялық және радионавигация саласындағы электрондық 

құрылғылардың жұмысының негіздері мен принциптері; радиоэлектрониканың 

даму бағыттары мен тенденциялары, құрылғыларды жасаудағы негізгі 

технологиялық және жобалау әдістері. 

12 Оқыту нәтижелері 

ПК7 қорғаныс құралдарының мониторингін, техникалық диагностикасын және 

қорғалатын телекоммуникациялық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігінің 



 

тиімділігін бағалауды жүзеге асыру мүмкіндігі; телекоммуникация жүйелерінің 

ақпараттық технологиялар ресурстарын қорғау құралдарын тиімді пайдалануды 

қамтамасыз ету мүмкіндігі; телекоммуникация жүйелерінің техникалық 

сипаттамаларын анықтау мүмкіндігі. 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 
3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 
5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 
қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Основы информационных технологийМ.В.Головицына  
2. Электроника и микропроцессорная техника. В.Г.Гусев,Ю.М.Гусев  
3. Защита информации в телекомуникационных системах Г.Ф.Конахович, В.П.Климчук, 
С.М.Паук,В.Г.Потапов 

4. Метрология и радиоизмерения.Б.В.Дворяшин 
5. Электрорадиоизмерения  В.Ю.Шишмаров, В.И.Шанин 
6. Электрорадиоизмерения  Хромой Б.П. 
7. Метрология и электрорадиоизмерения Р.Я. Лабковская  
8. Электрорадиоизмерения.  В. И. Винокуров, С. И. Каплин, И. Г. Петелин. Издательство 

«Высшая школа», 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSTKS 2.9. 

2 Модуль атауы Телекоммуникация желілері және 

коммутациялық жүйелер 

1) Автоматты коммутация 

2) Сандық байланыс технологиясы 
3) Сымсыз байланыс технологиясы 

4) Жылжымалы телекоммуникациялық радиожүйе 

5)Телекоммуникация кәсіпорындарында жоспарлау 

және ұйымдастыру 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 2 квартал 3-курс 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің алғышарттары Аяқталған барлық пәндер  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Қазіргі жартылай өткізгіш құрылғылар мен интегралды микросхемалардың негізгі 

кластарының параметрлері мен сипаттамалары және олардың жұмыс режимдері; 

студенттердің аналогтық электронды құрылғылардың (АЭҚ) сұлбасының негіздері 

және оларды талдау әдістері туралы білімдерін, сондай-ақ аналогтық электронды 

құрылғылардың түйіндерін таңдау және құру дағдыларын қалыптастыру; өлшеуді 



 

ұйымдастырудың әдістері, тәсілдері, бағдарламалық қамтамасыз ету және 

логикалық қолдау жиынтығын біріктіретін өлшеу технологияларын зерттеу; өлшеу 

құралдарының жай-күйі және даму тенденциялары және электрондық схемалар мен 

сигналдардың сипаттамаларын өлшеудің негізгі әдістері, олардың дәлдігін бағалау.  

Студенттерге телекоммуникациялық жүйелерді құру әдістері мен негіздерін және 

сигналдарды қалыптастыру, беру, қабылдау және өңдеу құрылғыларының 

негіздерін үйрету. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Электрлік шамаларды өлшеу теориясының негіздері; негізгі әдістер 

және сенсорлық элементтердің жұмысына негізделген әдістер; электрлік емес 

шамаларды электрлікке айналдырудың физикалық процестері; әр түрлі типтегі 

датчиктердің жұмыс істеу принциптері мен қолдану салалары. Қауіпсіздікті 

қамтамасыз етіңіз 

және ақпараттық жүйелер мен технологиялардың мәліметтердің тұтастығы, 

ақпаратты қорғаудың стандартты құралдары, әдістері мен тәсілдері, мәліметтердің 

қауіпсіздігі мен тұтастығын қамтамасыз ету үшін қауіпсіз ақпараттық жүйені 

жобалау. 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК8 Электрондық құрылғыларда нақты қолдану үшін олардың қасиеттерін талдауға 

негізделген материалдарды таңдаңыз; анықтамалық материалдар негізінде 

электрондық құрылғыларға арналған радио компоненттерді таңдау; Электр-радио 

материалдарындағы физикалық құбылыстардың ерекшеліктері; типтік радио 

компоненттердің параметрлері мен сипаттамалары; 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1.проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 
3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 
имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 
Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 «Цифровые и аналоговые системы передачи»,Иванов.В.И., 
Гордиенко В.Н., Цифровые системы передачи.А.В.Трошин.  
«Системы и сети передачи информации»Гаранин М.В.,Журавлев.А,Кунегин С.В.  
Многоканальные системы передачи.А.В.Абилов. Цифровые системы передачи. Г.Н. 
Евсеенко.  
 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MCESI 2.10. 

2 Модуль атауы Сандық электроника және арнайы өлшемдер 
1) Телекоммуникациядағы компьютерлік желілер 

2) Сандық электроника негіздері 

3) Телекоммуникациядағы арнайы өлшемдер 
4) Өндірістік практика 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға Кафедра  % участия 



 

қатысатын басқа бөлімдер Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 3.4 квартал 3-курс 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды жинау, өңдеу, 

телекоммуникацияның бағыттаушы жүйелерінің (энергияны бағыттайтын 

жүйелердің) құрылуы мен жұмыс істеуінің теориялық негіздерін игеру 

сипаттамасы мен параметрлерін өлшеу және талдаудың практикалық дағдыларын 

меңгеру; түрлі жиілік диапазондарындағы бағыттаушы жүйелердің негізгі 

сыныптарымен, базалық конструкцияларымен, қолдану салаларымен және жұмыс 

істеу ерекшеліктерімен танысу. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Негізгі радиоэлектрондық жұмысының негізгі принциптері 

құрылғылар; баламалы схемаларды пайдалануға негізделген аналогтық, 

электрондық құрылғыларды талдау әдістері; оң және / немесе кері кері байланысы 

бар құрылғылардың электрондық схемаларын құру принциптері, құрылғылардың 

негізгі көрсеткіштеріне ОС әсері және тұрақсыздық себептері; аналогты және 

цифрлы интегралды микросхемалар схемасының негіздері. 

Электрондық схемаларды оқу және бейнелеу дағдылары; құрастыру дағдылары 

электрлік сұлбаларға негізделген баламалы тізбектер; өлшеу жабдықтары мен 

есептеу құралдарын пайдалану әдістері 

технология; қарапайым аналогтық және сандық телекоммуникациялық 

құрылғыларды жобалау дағдылары. 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК9 Инфокоммуникациялық технологиялар мен коммуникациялық жүйелер саласында 

қолданылатын аспаптық өлшеуді жүргізу мүмкіндігі; стандартты әдістерді, 

техниканы және автоматтандыруды жобалау құралдарын, сонымен қатар өз бетінше 

құрылған түпнұсқа бағдарламаларды қолдана отырып, техникалық тапсырмаға 

сәйкес желілерді, құрылымдар мен инфокоммуникация құралдарын жобалау 

бойынша есептеулер жүргізу мүмкіндігі. әртүрлі инфокоммуникациялық 

нысандарға арналған стандартты техникалық жобаларды дайындау: 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 
3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 
имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 
Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Теория электрической связи. В.Н.Васюков.  
Теория электрической связи.К.К. Васильев, В.А. Глушков, А.В. Дормидонтов, 
А.Г. Нестеренко. 
 Теория электрической связи:Учебник для вузов./Зюко.А.Г.,Кловский Д.Д., 
Коржик.В.И.,Назаров.М.В.-М.;Радио и связь,-432с. 



 

Теория электрической связи.Под редакцией профессора Д.Д.Кловского+М.: «Радио и 

связь», 
Скляр.Б. Цифровая связь-М.С-П,К.,. 
Панфилов И.П.,Дырда.,Теория электрической связи-М.:Радио и связь,. 
Парамонов Ю.В. Введение в в теорию и методы защиты информации:Учебное пособие 

МТУ СИ.- Молчанов.В.Н.,Наумов Н.М.,Санников В.Г.,Методы  математического 
представления сообщений,сигналов  и помех:Учебное пособие,МТУ СИ.- 
 «Теория электрической связи» под редакцией  профессора  Д.Д.Кловского: учебник для 

вузов  , «Радио и связь». 
С.И.Баскаков «Радиотехнические цепи и сигналы» , «ВШ». 
Нефедов.В.И. Основы радиоэлектроники и связи.-М.:Высшая школа , 
Емельянов Г.А., Шварцман .В.О., Передача  дискретной информации. 
Загидуллин.Р.Ш.,  и др. SystemView систематическое моделирование  устройств  обработки 

сигналов –М.: «Горячая линия»-.Разевик В.Д. и др. SystemView средство  системного 

проектирования  радио электронных устройств-М.: «Горячая линия –Телеком»,. 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MKMNSS  2.11. 

2 Модуль атауы Компьютерлік модельдеу және байланыс 

жүйелерін басқару модулі 
1) Байланыстың  бағыттаушы жүйелері 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 3 квартал 3-курс 

7 Оқыту және бағалау тілі Орыс, қазақ 

8 Академиялық кредиттер саны 3 квартал (3 курс) 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Радиотехника, электроника немесе телекоммуникация жүйелерінің күйін 

диагностикалау және бағалау бойынша таңдалған пәндердің жиынтығына сәйкес 

(оқыту мамандандыруы) және бақылаудың қажетті әдістері мен құралдарын 

қолдана отырып эксперименттік жұмыстар жүргізе білу: таңдалған элективті 

пәндердің жиынтығына байланысты (оқыту мамандандыруы): Радиотехника, 

электроника немесе телекоммуникациялық жүйелерді, олардың техникалық, 

ақпараттық және бағдарламалық жасақтамаларын таңдалған элективті пәндердің 

жиынтығына сәйкес пайдалану дағдыларына ие болу (оқыту мамандандыруы). әр 

түрлі радиожүйелер мен мобильді желілерді құру және пайдалану бойынша 

теориялық және практикалық дағдыларға ие. құрылыстың өлшеу жүйелерінің 

техникалық тұжырымдамасын білу 

байланыс; радиоарналардың негізгі өлшемдерін және осы параметрлерді анықтау 

әдістерін білу; байланысты өлшеу жүйелерінің энергетикалық параметрлерін 

есептеудің негізгі әдістерін және байланыс орталықтарының мақсаттары мен 

функционалдық сызбаларын түсіну; оптикалық және телекоммуникациялық 

байланыс арасындағы айырмашылықтың құрылымдық сызбаларын түсіну; 

шеберлік 

лазерлік және инфрақызыл байланыс жүйелерін қолданыңыз. мақсатына және 

жұмыс принциптеріне сәйкес ұялы байланыс пен сымсыз қол жетімділікке арналған 

радио жүйелерінің жіктелуін білу; ұялы байланыс жүйелеріндегі радиоарналардың 

сипаттамалары мен негізгі модельдерін білу; ақпараттық сигналдарды өңдеу 

әдістерін білу  



 

радио жүйелер; желілер құрылымын және ұялы байланыстың негізгі 

стандарттарының сипаттамаларын білу; желінің құрылымын және негізгі сымсыз 

қол жетімділік стандарттарының сипаттамаларын білу; 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Электрлік шамаларды өлшеу теориясының негіздері; негізгі әдістер және сенсорлық 

элементтердің жұмысына негізделген әдістер; электрлік емес шамаларды 

электрлікке айналдырудың физикалық процестері; әр түрлі типтегі датчиктердің 

жұмыс істеу принциптері мен қолдану салалары. Қауіпсіздіктіқамтамасыз етіңіз 

және ақпараттық жүйелер мен технологиялардың мәліметтердің тұтастығын, 

ақпаратты қорғаудың стандартты құралдарын, әдістері мен әдістерін, деректердің 

қауіпсіздігі мен тұтастығын қамтамасыз ететін қауіпсіз ақпараттық жүйені жобалау.  
12 Оқыту нәтижелері 

ПК1
0 

Жаңаларын енгізу мүмкіндігіинфокоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру 

принциптеріберу, тарату, өңдеу және сақтаудың әр түрлі түрлеріақпарат. 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 
2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 

3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 
4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 
RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Моделиривание систем и сетей  телекоммуникацииО.И. Кутузов, Т.М. 

Татарникова. 

2. Игорь Петрович, Терехов.Вычислительные системы и сети  телекоммуникации  

3. Сети и коммуникации. К.Е.Самуйлова.И.А.Шамилова.Д.С.Кулябова 

4. «Системы коммутации».Гольштейн Б.С.  

5. «Цифровые  системы синхронной  коммутации»Баркун М.А. Ходасевия О.Р., 6. 

«Сети  связи  и системы коммутации»Абилов А.В.  

7. Цифровая коммутация,А.Д.ДжангозинЕ.А.ШкрыгуноваЮ.М.Гармашова  

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MCPCT 2.12. 

2 Модуль атауы Сандық беріліс модулі және сандық телефония 

1) Сандық тарату негіздері 

2) Сандық телефония 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 1 квартал (4 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 3 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Радиотехника, электроника немесе телекоммуникация жүйелерінің күйін 



 

диагностикалау және бағалау бойынша таңдалған пәндердің жиынтығына сәйкес 

(оқыту мамандандыруы) және бақылаудың қажетті әдістері мен құралдарын 

қолдана отырып эксперименттік жұмыстар жүргізе білу: таңдалған элективті 

пәндердің жиынтығына байланысты (оқыту мамандандыруы): Радиотехника, 

электроника немесе телекоммуникациялық жүйелерді, олардың техникалық, 

ақпараттық және бағдарламалық жасақтамаларын таңдалған элективті пәндердің 

жиынтығына сәйкес пайдалану дағдыларына ие болу (оқыту мамандандыруы). әр 

түрлі радиожүйелер мен мобильді желілерді құру және пайдалану бойынша 

теориялық және практикалық дағдыларға ие. құрылыстың өлшеу жүйелерінің 

техникалық тұжырымдамасын білу;  

радиоарналардың негізгі өлшемдерін және осы параметрлерді анықтау әдістерін 

білу; байланысты өлшеу жүйелерінің энергетикалық параметрлерін есептеудің 

негізгі әдістерін және байланыс орталықтарының мақсаттары мен функционалдық 

сызбаларын түсіну; оптикалық және телекоммуникациялық байланыс арасындағы 

айырмашылықтың құрылымдық сызбаларын түсіну; шеберлік 

лазерлік және инфрақызыл байланыс жүйелерін қолданыңыз. мақсатына және 

жұмыс принциптеріне сәйкес ұялы байланыс пен сымсыз қол жетімділікке 

арналған радио жүйелерінің жіктелуін білу; 
11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Электрлік шамаларды өлшеу теориясының негіздері; негізгі әдістер 

және сенсорлық элементтердің жұмысына негізделген әдістер; электрлік емес 

шамаларды электрлікке айналдырудың физикалық процестері; әр түрлі типтегі 

датчиктердің жұмыс істеу принциптері мен қолдану салалары. Қауіпсіздікті 

қамтамасыз етіңіз 

және ақпараттық жүйелер мен технологиялардың мәліметтердің тұтастығын, 

ақпаратты қорғаудың стандартты құралдарын, әдістері мен әдістерін, деректердің 

қауіпсіздігі мен тұтастығын қамтамасыз ететін қауіпсіз ақпараттық жүйені 

жобалау. 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК10 Жаңаларын енгізу мүмкіндігі 

инфокоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру принциптері 

беру, тарату, өңдеу және сақтаудың әр түрлі түрлері 

ақпарат. 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 
3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 
имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 
қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Моделиривание систем и сетей  телекоммуникацииО.И. Кутузов, Т.М. 

Татарникова. Игорь Петрович, Терехов. 

2. Вычислительные системы и сети  телекоммуникации  

3. Сети и коммуникации. К.Е.Самуйлова.И.А.Шамилова.Д.С.Кулябова 

4. «Системы коммутации».Гольштейн Б.С.  

5. «Цифровые  системы синхронной  коммутации»Баркун М.А. Ходасевия 



 

О.Р.,  

6. «Сети  связи  и системы коммутации»Абилов А.В.  

7. Цифровая коммутация,А.Д.ДжангозинЕ.А.ШкрыгуноваЮ.М.Гармашова  
 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MTTSLS 3.1. 

2 Модуль атауы Модуль көліктік телекоммуникациялық желілер 

байланыс желілері 
1) Көпканалды беру жүйелері 

2) Көліктік телекоммуникациялық желілер 

3)Дыбыс сигналдары мен суреттерді компьютерлік 
өңдеу 

4)Телекоммуникациядағы өлшеу әдістері мен 

құралдары 

5) Байланыс жүйелерінің негіздері 
6) Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру 

7) Антенна-фидерлі құрылғылар және 

радиотолқындарды  тарату 
8) Байланыс жолдары 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 1,4 квартал (3-4 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Мамандық тақырыбы бойынша қажетті ақпаратты жинау, өңдеу және ұсыну; 

электронды жабдықтың элементтері мен құрылғыларының кең спектрін 

навигациялау; математикалық және жаратылыстану циклдарының пәндерін оқып-

үйрену кезінде алынған дағдылар мен білімдерді радиотехникалық жүйелерді 

талдауда қолдану; заманауи өлшеу және есептеу технологиясын қолдану. Ауызша 

дайындалу дағдылары 

және мамандық пәні бойынша жазбаша тапсырмалар; электр тізбектерін оқу 

дағдылары; кәсіби қызметті орындауға деген жоғары мотивация; қарапайым 

радиоэлектрондық тізбектерді есептеу дағдыларын; презентация дағдылары 

кәсіпқойлықты қолдана отырып орындалған жұмыс нәтижелері 

терминология және қажетті иллюстрация. Әдеттегі күшейткіш буындардың 

құрылысы мен жұмыс істеу принциптері; жұмыс күшейткіштері; сызықтық және 

сызықтық емес функционалды сигнал түрлендіргіштері; кең жолақты күшейту 

құрылғыларының құрылымдық ерекшеліктері; 

істей білу: атом электр станцияларының құрылымдық және электрлік тізбектерін 

синтездеу; осындай құрылғыларға және олардың функционалды қондырғыларына 

эксперименттік зерттеулер жүргізу; 

меншікті: зерттеу әдістерін, оның ішінде дайын қолдануды 

әдістемелер; 
11. Модульдің мақсаттары 



 

Ц1  - жеке элементтердің мақсатын және олардың параметрлерінің электр 

параметрлеріне әсерін түсіндіру және радио тізбектерінің жиіліктік қасиеттері; 

- есептеулер жүргізу, жұмыс режимдерін есептеуге және параметрлерді анықтауға 

байланысты радио құрылғылар; 

- компьютерді жүргізу модельдеу және электрондық дизайн құрылғылар; 

- анықтаманы қолданыңыз аналогтың параметрлері және сандық микросхемалар 

телекоммуникацияларды жобалау құрылғылар. 

12 Оқыту нәтижелері 

ПК11 трафик класы мен сапа көрсеткіштеріне байланысты радиожүйелерге қойылатын 

талаптарды тұжырымдау мүмкіндігі. Инфокоммуникациялық технологиялар мен 

байланыс жүйелеріне тән нормативтік-құқықтық құжаттарды (Ресей заңдары, 

техникалық регламенттер, халықаралық және ұлттық стандарттар, МӘС 

ұсынымдары, байланыс стандарттары, хаттамалар, терминология, ESKD 

нормалары және т.б.), сондай-ақ кәсіпорындардың сапа жүйесі) 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 

3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 
пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 
имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 
Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Мир электроники.М.Х.Джонс  
Динамика радиоэлектроники.Ю.И.Борисова 
Статистическая теория измерительных радиосистем С.Е.Фалькович 
Э.Н.Хомяков  
Электронная техника.Б.И.Горошков 
А.Б.Горошков 
Лачин.В.И, Савелов.Н.С.,Электроника: Учеб.пособ.-Ростов н/Д: 
Павлов.В.Н.,Ногин. В.Н, Схемотехника аналоговых устройств.Учебник для вузов.3-е 
издание.-М.: Горячая линия-Телеком.,. 
Гусев.В.Г.,Гусев.Ю.М.,Электроника и микропроцессорная техника:Учеб.для вузов-

М.Высш.шк., 
Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: 
Учебник для вузов/Нефедов В.И.,Хакин.В.И.,Федорова.Е.В., и др.Под ред.Нефедова В.И.-

М.:Высш.шк.,. 
Павлов В.Н.,Ногин В.Н.Схемотехника аналоговых электронных  устройств: Учебник для 
вузов.3-е издание.-М.Горячая линия-Телеком,. 
Щука.А.А Электроника.Учебное пособие.Изд-во ВНМ-СПб, 
 Опадчий Ю.Ф.,Глудкин О.П.,Гуров А.И.,Аналоговая и цифровая  электроника: Учебник 
для вузов.Под ред. О.П.Глудкина.-М. Горячая линия Телеком.,  
Борисов.Ю.И., и др.Метрология,стандартизация и сертификация.ФОРУМ:ИНФРА,. 
Пасынков.В.В,Чиркин.Л.К., Полупроводниковые приборы.Учебник для вузов.5-е издание.-
СПб. «Лань»,. 
Бойко В.И.Схемотехника электронных  систем.Аналоговые  и  импульсные  

устройства.Учебник.-Изд-во: ВНМ-СПб., 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды TCSAK 3.2. 



 

2 Модуль атауы Сандық байланыс технологиясы және автоматты 

коммутация 
1) Бейнебақылау жүйелері және ғарыштық жүйелер 

2) Дерекқор жүйелері 

3) Микропроцессорлар және сандық құрылғылар 

4) Автоматты коммутация 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 1 квартал (4 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Русский, казахский 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модульдің алғышарттары Барлық аяқталған пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 істей алуы: қажетті ақпаратты жинау, өңдеу және ұсыну мамандық тақырыбы 

бойынша;  

радиоэлектрондық жабдықтың элементтері мен құрылғыларының спектрі;  

пәндерді оқуда алған біліктері мен білімдерін пайдалану радиотехникалық 

жүйелерді талдаудағы математикалық және жаратылыстану циклдары;  

заманауи қолданыңыз өлшеу және есептеу жабдықтары: ауызша дайындық 

дағдыларын меңгеруі керек және мамандық пәні бойынша жазбаша тапсырмалар; 

электр тізбектерін оқу дағдылары; 

жоғары орындау мотивациясы кәсіби қызмет; қарапайым есептеу дағдылары 

радиоэлектрондық тізбектер; презентация дағдылары кәсіпқойлықты қолдана 

отырып орындалған жұмыс нәтижелері терминология  
11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  - ақпараттық қауіпсіздік құралдары, соның ішінде ұйымдастырушылық-құқықтық 

қамтамасыз ету, сондай-ақ техникалық және криптографиялық құралдар 

- ақпарат стандарттары 

- нұсқаулық құжаттары 

- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ақпараттық жүйелердің мәліметтердің 

тұтастығы және технологиялар 

- қорғаныс дизайнын жасау 

- ақпаратты қорғаудың типтік құралдары 

- әдістер мен әдістер деректердің тұтастығы. 

12 Оқыту нәтижелері 

ПК12 Бастапқы телекоммуникациялық желілерді құрудың негізгі принциптері, 

бағыттаушы телекоммуникация құралдарының құрылымы мен сипаттамалары, 

олардың құрылымдық, механикалық, 

теориялық сипаттамалары мен ерекшеліктері - арнайы өлшеу жабдықтарының 

түрлері. Қолданыстағы нормативтік құжаттар негізінде телекоммуникациялық 

бағыттаушы құралдардың берілуін, физикалық, механикалық және құрылымдық 

сипаттамаларын анықтаңыз және өлшеңіз, телекоммуникацияның бағыттаушы кез-

келген түрін жобалаңыз, құрыңыз және пайдаланыңыз. 

Коммутацияланған желілердің күйін есептеу, талдау әдістері және оларды дамыту 

туралы шешім қабылдау; кедергілер жағдайында жұмыс істейтін аналогтық және 

цифрлық тарату жүйелері үшін жабдықтың жұмысының негіздері. 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 
2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 



 

3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 
4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Основы информационных технологий 
М.В.Головицына Основы электро-радиотехники и электроматериало-ведения

 М.М.Могилевский 
Романюк .В.А Основы радиосвязи.-М.:ЮРАЙТ, 
 Мамаев.Г.В.  
Основы радиосвязи и телевидение.-М.:ГОРЯЧАЯЛИНИЯ-Телеком, 
 Кириллов.В.И., Многоканальные системы передачи –М.: Новое поколение, 
 Крухмалев В.В,  Гордиенко .В.Н., Основы построения телекоммуникационных  сетей и 

систем.М.Горячая линия.-Телеком, 
 Иванов.В.И. ,Гордиенко В.Н., и др. Цифровые и аналоговые системы передачи.  
Олифер В.Г.Компьютерные сети.- Телекоммуникационные  системы и сети .Т.З. 

Мультисервисные  сети./под.ред. В.В.Величко.-М.:2005.Сети следующего поколения NGN 

/ под ред.А.А.Рослякова.. 
Гольштейн Б.С.Системы коммутации Санкт-П 
етербург, 
 Росляков.А.В. Сети доступа.Учебное пособие для вузов.-М.: Горячая иния-Телеком, 
Дьяков В.П. и др.Электронные средства связи.Серия «Библиотека инженера»-М.: СОЛОН-

Пресс ,. 
Гаранин М.В.,Журавлев.,Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.-М.:Радио и 
связь,. 
Мур М., др. Телекоммуникации.Руководство для начинающих.СПб.БХВ-Петербург, 
 Головин О.В. и др.Радиосвязь.-М.: Горячая линия-Телеком, 
 Справочник по спутниковой связи и вещанию/Под редакцией  Л.Я.Контора –М.: Радио и 
связь , 
 Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи.- 
 Гаранин М.В. и др. Системы  и сети  передачи информации.- 
Баева Н.Н.,Гордиенко В.Н, Курицын С.А, и др. Многоканальная система  и РРЛ-М.: 
 Пестряков В.Б, Кузенков В.Д., Радиотехнические системы 
Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети:  
справочник/ Под ред. Академика Н.А.Кузнецова 
Громаков Ю.А.,  
Стандарты и системы подвижной радиосвязи. 
Беллами ДЖ.Цифровая телефония .Пер с англ 
Баркун М.А. ,Ходасевия О.Р., Цифровые  системы синхронной  коммутации. 
Абилов А.В. Сети  связи  и системы коммутации. 
Телекоммуникационные системы и сети.Т.1., Современные технологии./под.ред. 
В.П.Шувалова Слепов Н.Н., Синхронные цифровые сети SDH.- 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSTKS 4.1. 

2 Модуль атауы Телекоммуникация желілері және коммутация 

жүйелері 

1) Байланыс желілері және коммутация жүйелері 

2) Ұялы байланыс 
3) Радиорелейлік байланыс 

4) Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер 



 

5) Электронды автоматтық телефон станциялары 

6) Мобильдік телекоммуникациялар және сандық 
жіберу жүйелері 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 2  квартал (4 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің алғышарттары Барлық өткен пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 "Телекоммуникация желілері және коммутациялық жүйелер" пәні сигналдарды 

талдау әдістері мен Аналогты жүйелер теориясын, дискретті сигналдар мен 

жүйелер теориясының теориялық негіздерін, дискретті сигналдарды спектрлік 

талдау және сүзу әдістерін, цифрлық сүзгілерді синтездеу әдістерін зерделеуді 

көздейді. Телекоммуникация теориясының әдістерін байланысты салаларда 

қолдану Радиотехника, электроника және телекоммуникация бакалаврының кәсіби 

қызметінде оң нәтиже береді. Компьютерлік жүйелердің, автоматтандырылған 

жүйелердің, микроконтроллерлер мен микро компьютерлердің көмегімен 

басқарылатын электрондық және компьютерлік жүйелердің сенімділігі 

Радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы мамандардың 

кәсіби қызметінің негізгі бағыттары болып табылады. 
11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  - ЭП УиСТКқұрылғыларының тізбектерін оқу және бейнелеу дағдылары; 

- электронды басқару және бақылау жүйесіне арналған құрылғыларды есептеу, 

құрастыру дағдылары 

- ЭП УиСТКқұрылғыларының зертханалық модельдерімен және бақылау-өлшеу 

жабдықтарымен практикалық жұмыс дағдылары. 

типтік күшейтудің құрылысы мен жұмысының принциптері 

сілтемелер; жұмыс күшейткіштері; құрылғылар 

сигналдардың сызықтық және сызықтық емес функционалды түрленуі; кең 

жолақты күшейту құрылғыларының құрылымдық ерекшеліктері; 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК13 объектілер мен процестерді математикалық модельдеуді орындау мүмкіндігі 

стандартты бағдарламалық жасақтама пакеттерін пайдалануды қоса алғанда, 

стандартты әдістемелер: логикалық ойлау, жалпылау, талдау, сыни тұрғыдан 

ойлау, жүйелеу, болжау, зерттеу міндеттерін қою және оларға жету жолдарын 

таңдау, заманауи өлшеу, диагностикалық және технологиялық жабдықтардағы 

жұмыстарды меңгеру ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы 

әртүрлі ғылыми-техникалық мәселелерді шешу үшін: ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар мен байланыс жүйелері, техникалық 

регламенттер, халықаралық және ұлттық стандарттар, Халықаралық 

электрбайланыс одағының ұсынымдары және т.б. саласына тән нормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдану мүмкіндігі; 

инфокоммуникациялық технологиялар мен коммуникациялық жүйелер саласында 

қолданылатын аспаптық өлшеуді жүзеге асыру мүмкіндігі 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 
2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 

3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 



 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 
5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 
қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Цифровые устройства и микропроцессоры. 
Д.А.Безуглов 
И.В.Калиенко  
Импульсные и цифровые устройства 
Ю.А.Браммер 
И.Н.Пащук  
Цифровые устройства и микропроцессоры А.К.Нарышкин Электроника и 
микрпроцессорная  техника В.Г.Гусев., Ю.М.Гусев. 
 

 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MMRT 4.2. 

2 

 

 

Модуль атауы Мобильді радиожүйелер және телехабар тарату 

1)Спутниктік, мобильдік және радиобайланыс 

жүйелері мен құрылғылары 

2) Антенна-фидер құрылғылары 
3) телехабар тарату сигналдарын қабылдау және беру 

жүйелері 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  % участия 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 2 квартал (4 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің алғышарттары Барлық өткен пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 Сандық оптикалық байланыстың озық технологиялары мен стандарттарын енгізуді 

жоспарлау Ақпарат теориясының негіздері, сигнал теориясы және шудың 

иммунитеті теориясы, сигнал сипаттамаларын есептеу әдістерін, гармоникалық 

талдау әдістерін, интеграцияланған сервисі бар аналогтық және цифрлық 

коммутациялық желілерді құру әдістерін білу; кедергі жағдайында жұмыс 

жасайтын плезихрондық (PDI) және синхронды (SDH) цифрлық иерархиялардың 

аналогтық және цифрлық тарату жүйелерін құру принциптері. 

тарату жүйелерін пайдалану, бақылау және басқару негіздері; байланыс арналарын 

мультиплекстеу және сигналдарды оңтайлы сызықтық сүзу арқылы перспективалы 

заманауи тарату жүйелерін жобалау және пайдалану негіздері, желілік синхрондау 

жүйелерін ұйымдастыру принциптері. 

Есептеу үшін пәннің негізгі теориялық ережелерін қолданыңыз, 

кедергілер жағдайында жұмыс істейтін телекоммуникация желілерін салуға 

арналған сандық модельдеу және тарату және коммутация жүйелерінің құрылысы; 

телекоммуникация жүйелері мен желілері бойынша жобаларды жүзеге асыру; 



 

сигнал беру сапасы мен байланыс қызметтерінің сапасын бағалау; 

өлшеу құралдарын қолдану, өңдеу, өлшеу нәтижелерін бағалау және дәлелді 

қорытындылар жасау; телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді 

ұйымдастырудың нормативтік құжаттары мен негізгі ережелерін пайдалануға; 
11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Электрлік шаманы өлшеңіз және тақырыптың ерекшелігін және пайдалану 

шарттарын ескере отырып, өлшеу нәтижесін ұсыныңыз. Өлшеу құралдарымен 

жұмыс істеу дағдылары. Ақпаратты қорғау құралдары, оның ішінде ұйымдық-

құқықтық қолдау, сондай-ақ техникалық және криптографиялық құралдар, 

ақпараттық қауіпсіздік стандарттары. 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК14 Ұялы байланыс жүйелерінің функционалды блоктарын таңдаудың бастапқы 

дағдылары жәнежүйелік жобаны жасаудағы бірлескен жұмыс үшін оларды 

біріздендіру, оны жүзеге асыру және техникалық пайдалану;  

мобильді жүйелердің негізгі сипаттамаларын бағалау үшін модельдеу және 

аппараттық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу дағдылары; 

Перспективалы технологиялар мен сандық технологиялар стандарттарын енгізу 

дағдылары; 

оптикалық байланыс. 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 
3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 

5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 
имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 
Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Телекоммуникационные системы и сети  
П.В.Шувалов  
Основы  построения инфокоммуникационных систем и сетей. Н.Н. Васин, В.А. 

Вострикова, Р.Р. Диязитдинов, В.И. Иванов, М.В. Кузнецов, М.Н. Кустова, Л.А. 
Марыкова, И.В. Ротенштейн, А.В. Трошин. 
 Системы связи. Макаренко С. И., Сапожников В. И., Захаренко Г. И., Федосеев  В. Е. 
Системы многоканальной связи .Вторичные  сети и сети абонентского доступа. С.И. 
Макаренко , В.Е. Федосеев 
 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MESST 4.3. 

2 

 

 

Модуль атауы Электрондық жүйелер және желілік 

технологиялар 

1) Электр радиоматериалдар 

2) Телекоммуникацияда және радиоэлектроника 
негіздерінің схемотехникасы 

3) Электррадиоөлшеулер 



 

4) 3G және 4G ұялы 

байланыстехнологиясыныңперспективі  
5) 3-буындағы радио жүйелер және ұялы байланыс 

желілері 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  % участия 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 2 квартал (4 курс) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модульдің алғышарттары Барлық өткен пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 "Электрондық жүйелер және желілік технологиялар" модулі студенттерді 

метрологиялық базаның негіздерімен, өлшеу қателіктерінің жіктелуімен, кернеуді, 

жиілікті, фазалық ығысуды, уақыт аралықтарын, қуатты, сигнал спектрлерін, 

кездейсоқ процестердің сипаттамаларын, радиотехникалық тізбектердің 

параметрлерін, амплитудалық-жиіліктік сипаттамаларды өлшеуге арналған 

радиоөлшегіш аспаптардың құрылу принциптері мен ерекшеліктерімен толық 

таныстыруды қамтамасыз етеді. Телекоммуникациялық жүйелерді өлшеу 

негіздерін, байланыс техникасы саласында теориялық және эксперименттік 

зерттеулер жүргізу әдістерін, әртүрлі мақсаттағы заманауи телекоммуникациялық 

жүйелерді тестілеу, бақылау, бақылау және студенттердің әртүрлі байланыс 

қызметтерін ұсынатын заманауи ұялы байланыс жүйелерін, сондай-ақ ұялы 

байланыс жүйелерінің негізгі стандарттарын құру ерекшеліктерін зерттеу. 
11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Электрлік шаманы өлшеужәне тақырыптың ерекшелігін, пайдалану шарттарын 

ескере отырып, өлшеу нәтижесін ұсыну. Өлшеу құралдарымен жұмыс істеу 

дағдылары. Ақпаратты қорғау құралдары, оның ішінде ұйымдық-құқықтық қолдау, 

сондай-ақ техникалық және криптографиялық құралдар, ақпараттық қауіпсіздік 

стандарттары. 
12 Оқыту нәтижелері 

ПК14 Ұялы байланыс жүйелерінің функционалды блоктарын таңдаудың бастапқы 

дағдылары жәнежүйелік жобаны жасаудағы бірлескен жұмыс үшін оларды 

біріздендіру, оны жүзеге асыру және техникалық пайдалану;  

мобильді жүйелердің негізгі сипаттамаларын бағалау үшін модельдеу және 

аппараттық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу дағдылары; 

Перспективалы технологиялар мен сандық технологиялар стандарттарын енгізу 

дағдылары; 

оптикалық байланыс. 
13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2. оқу және зерттеу қызметінің технологиясы; 
3. коммуникациялық технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

пікірсайысы және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4. жағдай әдісі (жағдайды талдау); 
5. ойын технологиялары, оның шеңберінде студенттер іскерлік, рөлдік, 

имитациялық және басқа ойындарға қатысады. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 



 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 
RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 Телекоммуникационные системы и сети  
П.В.Шувалов  
Основы  построения инфокоммуникационных систем и сетей. Н.Н. Васин, В.А. 

Вострикова, Р.Р. Диязитдинов, В.И. Иванов, М.В. Кузнецов, М.Н. Кустова, Л.А. 

Марыкова, И.В. Ротенштейн, А.В. Трошин. 
 Системы связи. Макаренко С. И., Сапожников В. И., Захаренко Г. И., Федосеев  В. Е. 
Системы многоканальной связи .Вторичные  сети и сети абонентского доступа. С.И. 

Макаренко , В.Е. Федосеев 
 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIYa 5 

2 Модуль атауы Шет тілі 

Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту бағдарламалары 

Ағылшын тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу 

практикасы 

Халықаралық стандартталған тілдік курстар 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал 3-4 курсы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модульдің алғышарттары Жоғары білім деңгейінде шет тілі пәндерін оқу. 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 халықаралық қатынастарда бакалаврдың кәсіби қызметінің негізгі түрлерінде 

ағылшын тілін қолдануға байланысты функцияларды орындау мақсатында және 

оның кәсіби және арнайы дайындығына қойылатын жалпы біліктілік 

сипаттамалары мен талаптарына сәйкес студенттің жан-жақты теориялық, 

лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-аналитикалық дайындығы. 

11. Модульдің мақсаттары 

Ц1  Болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативті және 

мәдениаралық құзыреттілігін қалыптастыру және оларды одан әрі жетілдіруге 

үлес қосу, сонымен қатар студенттің «екінші деңгейлі лингвистикалық тұлғаны» 

дамытуға ықпал ету, оның мәдениетаралық коммуникацияға толыққанды қатысу 

қабілетінің көрсеткіші ретінде ықпал ету 

Ц2 Пәнді игерудің мақсаты пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу, бағалау және 

барлау саласындағы теориялық білімді алу болып табылады. Кендердің пайда 

болуы мен пайдалы қазбалар кен орындарының геологиялық алғышарттары мен 

белгілері қарастырылған, олардың негізінде аумақты болжамды бағалауды жүзеге 

асыру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және бағалау әдістері мен әдістері 

зерттелген. 

Студенттерді ұңғымаларды геофизикалық зерттеу әдістерімен және бірқатар 

геологиялық мәселелерді шешу кезінде геологиялық өңдеу алгоритмдерімен және 

ГАЖ мәліметтерін түсіндірумен таныстыру. 



 

12 Оқыту нәтижелері 

Код РОсипаттамасы 

ПК16 ойлау мәдениетін иелену, оның жалпы заңдылықтарын білу, шет тіліндегі жазбаша 

және ауызша сөйлеу барысында өз нәтижелерін логикалық тұрғыдан дұрыс 

тұжырымдай білу. 

ПК17 ұлттық және мәдени ерекшеліктерге сәйкес ана тілділермен вербалды және 

вербальды емес (вербальды және вербальды емес) қарым-қатынас жасауға 

мүмкіндік беретін білім, білік және дағдыларға ие болу; бітіруші мәдениеттер 

диалогы аясында шет тілдік қатынас дағдылары мен дағдыларына ие болуы керек, 

мысалы: күнделікті қарым-қатынастың ауызша этикетін иелену (танысу, өтініш 

білдіру, келісім, келіспеушілік, алынған ақпарат туралы өзінің пікірін білдіру және 

т.б.). 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1. білім алушы тарапынан оқудың рефлексивті тәсіліне негізделген оқушыға 

бағытталған оқыту; 

2. құзыреттілікке негізделген оқыту; 

3. рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы білім беру талқылауы; 

4. жағдайлық зерттеу; 

5. жобалар әдісі. 
14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдық, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық компоненттері үшін ағымдағы және екі аралық бақылау (RK1 және 

RK2) бөлек жүзеге асырылады және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. The business: Pre-intermediate: student’s book. Oxford: Macmillan, 2008. 

Английский язык для вузов. ООО «Издательство Проспект». И.П. Агабекян. 2007. 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MGPGE 6 

2 Модуль атауы Қорытынды аттестаттау модулі 

Өндірістік тәжірибе 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

3 Модуль жасаушылар Инженерлік-техникалық пәндер 

4 Модуль бөлімінің иесі Инженерлік-техникалық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа бөлімдер 

Кафедра  %қатысу 

Инженерлік-

техникалық пәндер 

100 

6 Модульді меңгеру ұзақтығы 3,4 квартал 4-курс 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модульдің алғышарттары Барлық өткен пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АҚПАРАТ 

10 Модульдің сипаттамасы 

 «Қорытынды сертификаттау модулі» студенттердің мамандық бойынша оқитын 

барлық пәндер бойынша білімдерін бағалайды. Студент дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазады және қорғайды немесе жан-жақты емтихан дайындайды және 

тапсырады. 

11. Модульдің мақсаттары 



 

Ц1  Мамандық бойынша барлық оқылатын пәндер бойынша студенттердің білімін 

қорытынды бағалау 

 

 

 



 

6.КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ МАТРИЦА 

қалыптасқан құзыреттіліктермен тұтастай білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері (құрамдас компоненттердің оқу 

нәтижелері) 

 

 

 

 Р

О

1 

Р

О

2 

Р

О

3 

Р

О

4 

Р

О

5 

Р

О

6 

Р

О

7 

Р

О

8 

Р

О 

9  

Р

О 

10 

Р

О 

11  

Р

О 

12 

Р

О 

13 

Р

О 

14 

Р

О 

15 

Р

О 

16 

Р

О 

17 

Р

О 

18 

Р

О 

19 

Р

О 

20 

Р

О 

21 

Р

О 

22 

Р

О 

23 

Р

О 

24 

Р

О 

25 

Р

О 

26 

Р

О 
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КК1 +                            

КК2 + +                           

КК3  + +                          

КК4                             

КК5  +                           

КК6  +                           

КК7  + + +                         

КК8  +   +                +        

КК9  +    +               +        

КК10  +  + +                +        

КК11    +   +              +        

ПК1    +   +              +        

ПК2     + + + +             +        

ПК3     +  + + +                    

ПК4        + + +   +                

ПК5         +  +  +                

ПК6         +  + + + +  +             

ПК7            +  +  + +            

ПК8            +  +  + +            

ПК9            +  +  + +            

ПК10              +   +  +          

ПК11              +   +  +          

ПК12              +   +  +          

ПК13              +   +  +          

ПК14                 +  +          

ПК15                   + +  + + + + + + + 

ПК16                   + +         

ПК17                   + +         



 

Білім беру бағдарламасы қаралды және отырыстарда бекітуге ұсынылды: 

 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесі 

протокол №  ________      "_____" ___________ 20__г.  

 

Университеттің ОӘК  төрағасы_______________          _________________ 

                                                             (қолы)                                 (ФИО) 

 

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесі _____________________ 

протокол №  ________      "_____" ___________ 20____г.  

 

ОӘК кафедрасының меңгерушісі 
_____________________                .________________ 

                 (қолы)                                   (ФИО) 

 

Кафедраның оқу-әдістемелік семинары ________________________________ 

протокол №  ________      "_____" ___________ 20___г.  

 

Кафедра меңгерушісі __________________          ___________________. 

                                               (қолы)(ФИО)                           



 

12.ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

 

Курс Квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД 

ВК 

БД 

КВ/minor 

ПД 

ВК 

ПД 

КВ 

ИА Всего 

1 1-2 15 5 10     30 

3-4 29  1     30 

2 1-2 7  18 5    30 

3-4   5 

5-пр 

20    30 

3 1-2   5 25    30 

3-4    10 10 

5-пр 

5  30 

4 1-2    8 15 13  36 

3-4       12 24 

Итого  51 5 44 68 30 18 12 240 

  ООД 56 112 60  240 


